Katecheza zdalna religia – dzieci 5 letnie
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Temat: Święty Jan Paweł II- Jego życie z Chrystusem.
Cel katechezy:- poznanie życia św. Jana Pawła II
- odkrycie- co nas zachwyca w tym Wielkim Polaku,
- zachęta do czynienia dobra, stawanie się dobrym człowiekiem i dobrym
Polakiem.
Metoda: podająca, dialogowa, ćwiczenie plastyczne.
Modlitwa: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Dziś przypomnimy sobie o Wielkim Polaku, który dokonał wielkich
rzeczy w kościele katolickim, czyli powszechnym, do którego my należymy od
chrztu świętego. Przybliżę Wam postać Karola Wojtyły.
Karol Wojtyła urodził się 18.maja 1920 roku w Wadowicach. Był II synem
Karola Wojtyły – ojciec i matki Emilii z rodziny Kaczorowskich. Został
ochrzczony 20.06.1920 r. i otrzymał imię Karol Józef. Karol miał brata
Edmunda, który będąc lekarzem zaraził się i w wieku 26 lat odszedł do Pana
Boga. Karola mama umarła, gdy chłopiec miał 9 lat. Przyjmował I komunię św.
bez udziału mamy. Po szkole podstawowej kontynuował naukę w Państwowym
Męskim Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Zapisał się do
Kółka Teatralnego, bo miał zdolności w tym kierunku. W 1938 roku Karol
zakończył naukę w gimnazjum i wybrał studia polonistyczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim – wydział filozoficzny.
Karol wiele czytał, pisał młodzieńcze utwory literackie. W czasie wojny
przerwał studia i pracował jako robotnik w kamieniołomach, później w
zakładach Solvay.
Zmarł jego tata ,a był to 1941 rok. Karol studiował teologię, bo pragnął zostać
księdzem. 01.11.1946 roku Karol przyjął święcenia kapłańskie i został wysłany
na studia do Rzymu. Po powrocie pracował w parafii Niegowić, gdzie zajmował
się pracą z dziećmi i młodzieżą. Po roku wrócił do pracy do Krakowa.
28.09.1958 roku w Katedrze na Wawelu Karol Wojtyła otrzymał sakrę biskupią,
a w 1964 został mianowany arcybiskupem. W czerwcu 1967 roku został
kardynałem.
16.10.1978 roku Kolegium Kardynałów wybrało 264 papieża. Przybrał On imię
Jan Paweł II. W 1981 roku 13 maja, w Święto Matki Bożej Fatimskiej został
ciężko ranny. Rządził kościołem przez 26,5 roku, odbył 104 pielgrzymki
zagraniczne. Był to najwspanialszy papież Polak, kochał Go cały świat.
Zmarł 2.04.2005 roku o godz. 21,37 w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.

01.05.2011 roku nastąpiła beatyfikacja / wyniesienie na ołtarz/ Jana Pawła II, a
27 .04.2014roku kanonizacja Jana Pawła II (został świętym).
Wszyscy kochamy św. Jana Pawła II i do Niego się modlimy.
Ulubioną pieśnią Jana Pawła II była – „Barka”.Zaśpiewaj z rodzicami…
Na następnej katechezie będziemy świętowali urodziny św. Jana Pawła II.
Jan Paweł II i dzieci obejrzyj ten film
Jan Paweł II – film z serii „Aureola” – Od Stanisława do Karola - Promyczek
YouTube
Porozmawiaj z Dziadkami i Rodzicami o naszym św. Polaku Janie Pawle II, na
pewno wiele się dowiesz.
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