
KLASA II 

TEMAT: Pan Bóg posyła swego Syna na ziemię. (15.12.2020) 

Katecheza 18, podręcznik str. 44-45, zeszyt ćw. str. 38-39 

Temat: Pan Jezus objawia się Mędrcom. (17.12.2020) 

Katecheza 19, podręcznik str. 46-47, zeszyt ćw. str. 40- 41 

 Do tych dwóch tematów obejrzyjcie filmik o narodzinach Jezusa i pokłonie 

Mędrców. 

https://www.youtube.com/watch?v=iHUfC-8hjuc 

Następnie wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 

Oto kilka podpowiedzi; 

Uroczystość Bożego Narodzenia obchodzimy 25 grudnia 

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)- obchodzimy 6 stycznia. 

Trzej Królowie- Kacper, Melchior, Baltazar, przynieśli dary: 

Kacper- złoto, Melchior- mirrę, Baltazar- kadzidło 

Znaczenie poszczególnych darów: 

Złoto znano w Izraelu od dawna. Nie uważano go za rzecz najcenniejszą, gdyż 

wiedziano, że bogactwo jest przemijające. Dla Izraelitów oznaczało ono to, co 

piękne, bogate, chwalebne, wartościowe; tutaj - oznaczało Pana świata. 

 

Kadzidło używane było jako wonność składana w ofierze. Palono je w świątyni 

podczas składania pewnych ofiar na znak uwielbienia jakiegoś bóstwa. Jest to 

symbol modlitwy, która wznosi się ku Bogu jako wyraz oddawanej Mu czci i 

chwały. 

 

Mirra natomiast jest cennym balsamem używanym podczas uroczystości, aby 

pachniało wokoło. Namaszczano nią także zmarłych,  była zapowiedzią 

człowieka ofiary, męki odkupieńczej Jezusa. 

 

6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego ksiądz święci kadzidło i kredę, 

którą na znak naszej wiary w Jezusa piszemy na drzwiach pierwsze litery imion 

Mędrców i obecny rok. +K+M+B+ 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=iHUfC-8hjuc


Czasami można spotkać inny napis +J+M+J+2021 są to pierwsze litery imion 

Jezus, Maryja, Józef 

 

A teraz zaśpiewajcie kolędę „ Uciekali” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRf73e5DQ0k 

Uciekali 
Studio Buffo 

Tej nocy Anioł przyszedł do Józefa: 
"Zbudźcie dzieciątko co tak słodko śpi 
Judea dziś to niebezpieczna strefa 
I policzone małych chłopców dni." 

Namiestnik Herod ciągle drży w obawie, 
Że chociaż władzę dzierży jego dłoń 
I rzymski cesarz patrzy nań łaskawie 
To w rączkach dziecka może kryć się broń. 

Uciekali, uciekali, uciekali 
Na osiołku przez pustyni żar 
Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej 
Ukryć Dziecię, bezcenny ich skarb. 

Ciężko ojczyznę wspominać w pustyni 
Mieliśmy jakoś zapewniony byt 
Choć czasem patrol mijał drzwi świątyni 
Zawsze się modlić mógł pobożny Żyd. 

Lecz może trzeba szlakiem iść wygnania 
Tak jak przodkowie nasi kiedyś szli 
Może nie tu jest Ziemia Obiecana 
Może gdzie indziej będzie rósł nasz Syn. 

Uciekali, uciekali, uciekali 
Na osiołku przez… 

 

 

Kochane dzieci ponieważ to ostatnia katecheza przed świętami pragnę złożyć 

Wam  i Waszym najbliższym najserdeczniejsze życzenia 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam 
spokój i radość. 

 Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym 
pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem i szczęściem. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRf73e5DQ0k


 Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia w gronie 
najbliższych życzy  

Beata Podsiadła 

 


