
I oto jesteśmy ...
Moi  Drodzy!  Co  tydzień  poprzez  stronę  internetową  naszej  Parafii

będziemy się spotykać i poznawać ciekawe biblijne postacie, wydarzenia, czytać
fragmenty Pisma świętego, a także czynić różne zadania – po ich odesłaniu przez
Was najciekawsze nagrodzimy. Zapraszam na  drugie spotkanie.

W tym tygodniu  :   

SPOTKANIE Z .... JUDYTĄ
1. Na początek bardzo krótko o Niej.... 

JUDYTA  – to postać biblijna Starego Testamentu.  Była córkąMerariego z pokolenia
Symeona. Opowieść o niej nie jest potwierdzona w faktach historycznych, lecz ważną rzeczą
jest  uczynek,  który  zrobiła,  o  którym  za  chwilkę.  Judyta  była  piękna,  bogata  i  bardzo
pobożna – niejednokrotnie pomagała potrzebującym. Jej historię odnajdujemy w Księdze
Judyty. 

2. Bohaterskie wydarzenie z jej życia: 

Gdy wojska asyryjskie zaatakowały  miasto Betulii  w kraju Izrael, postanowiła sama
obronić  swoje  miasto.  Po  wieczornej  modlitwie  udała  się  do  obozu  wroga  i  najeźdźcy.
Wyjaśniła podstępnie żołnierzom wroga,  iż opuściła swoje miasto, chcąc ocalić życie.

 Kiedy zaprowadzono ją przed oblicze dowódcy o imieniu Holofernes, ten zakochał się
w niej, będąc pod wrażeniem jej urody o czym mówi nam Pismo święte:

Z Księgi Judyty 8, 7a „ Była piękna i na wejrzenie bardzo miła”.

Zabrał  ją  do swojego  namiotu.  Czwartego  dnia  po wielkiej  uczcie,  kiedy on spał,  Judyta
uczyniła czyn, który nie był chwalebny – lecz zrobiła go w trosce o życie swojego narodu,
innych ludzi. Zabiła dowódcę ucinając  mu głowę. 



Następnie  włożyła  ją  do  kosza  i  powróciła  do  swojego  miasta,  uciekając  z  obozu
nieprzyjaciela.  O  świcie  po  dotarciu  do  miasta  wywieszono  głowę  dowódcy  na  jego  na
murach. Gdy ujrzało to wojsko asyryjskie, uciekało w popłochu. Izraelici rzucili się w pogoń
za wrogami i ich rozgromili. 

Czyn ten sprawił, że stała się bohaterską kobietą swojego narodu – wszyscy otaczali ją
szacunkiem do końca jej życia.

Z  Księgi  Judyty  16,  21b  „Judyta  również  wróciła  do  Betulii  i  pozostała  tam
zarządzając swoim majątkiem. I była sławną do końca życia w całym kraju.

3. Jaki morał z tej historii dla nas?

Historia ukazuje odwagę kobiety, która przecież nie miała zastępów żołnierzy, a swoją

urodą i sprytem pokonała wroga.

 Ona uczy nas, iż mamy być odważni i  nigdy nie bać się! Mamy też zaufać Panu Bogu
wtedy z Nim zawsze zwyciężymy mimo sytuacji  trudnych i  niekiedy beznadziejnych.

Każdy z nas zawsze powinien stawać w obronie drugiego człowieka (gdy sytuacja tego
wymaga  np.  ktoś  wyśmiewa  się  z  drugiego,  lub  dokucza  mu).  Zawsze  też  powinniśmy
stawać    w obronie Pana Boga, wartości, czy Kościoła, szczególnie wtedy gdy ktoś źle mówi.

 Jest to obowiązek każdego z nas - człowieka wierzącego – niezależnie od wieku, czy
też płci.

Moi Drodzy! Ważne abyśmy każdego dnia potrafili kochać Boga i mocno Mu zaufać w
taki sposób że jesteśmy wszystko dla Niego zrobić. Takie zaufanie i miłość do Pana Boga
okazała Judyta! I również pamiętajmy o miłości do drugiego człowieka!

4. Finał:

ZADANIE  RELIGIJNO – MATEMATYCZNE:



Dodaj lub odejmij odpowiednią ilość liter według kodu pod kreską.

A B C D E F G H I L K L M N O P R S T U W Y Z

/do odcięcia/

Ludzie w ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___ chcieli króla. 

     J-1     W+2   L+5     C-2     H-3    K+1    Y-2

Bóg pokazał ___   ___   ___    ___    ___    ___     ___   ___   ____ kogo mają wybrać.

                       P+2   B-1    M-0  W-1   A+4    I+3      R-2   S+3    G+2

Był to ___   ___   ___   ___    ___    ___    ____    ___    ___  ,

K-2    Z+0   N+3  D-3    D+1    J+2     H+1     W-2    B-1 

z plemienia ___    ___    ___    ___    ___    ___   ___    ___    ___ ,

                       A+1   C+2    O-1    L-3     C-2    K+2    J-1     L+2    G-6

 oraz z rodziny ___   ___   ___   ___    ___. Na imię miał ___   ___   ___   ____ .

                           C+8   H+1   U-2  U+3    C-2                           N+4   D-3   T+1    O-2

Imię i Nazwisko ...............................................................................................

Klasa ..............................................................................................................

/Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych związanych z konkursem, w celu umieszczenia
imiona i nazwiska wraz z klasą w gronie zwycięzców konkursu na stronie internetowej naszej Parafii po
jego zakończeniu/           

 ...............................................................

/podpis czytelny rodzica(opiekuna) /

Zadanie  należy  rozwiązać,  następnie  skopiować,  podpisać  i  przesłać  e-mailem:
tysiąclecie.dolne@katowicka.pl  do  soboty  23  maja  2020  r.  Za  poprawne  rozwiązania
przewidywane są nagrody.

 Pamiętaj też, aby pokolorować obrazek  zamieszczony poniżej , wyciąć go i wkleić
do twojej pracy./ jest to logo naszej drugiej pracy konkursowej/



             


