
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
najciekawsze nagrodzimy. Zapraszam więc na czwarte spotkanie.

W tym tygodniu  :   

SPOTKANIE Z .... DAWIDEM
Jeśli  ktoś  w tej  chwili  ma na  myśli,  iż  mowa  będzie  o  naszym księdzu  wikarym

Dawidzie –  to jest w błędzie, albowiem sięgamy ponownie do Starego Testamentu i chcemy
tym razem przybliżyć Wam postać Króla Dawida.

1. Na początek bardzo krótko o Nim... 

Żył on bardzo dawno temu na przełomie XI i X wieku  jeszcze przed narodzeniem
Pana  Jezusa.  Był  najmłodszym  z  ośmiu  synów  Jessego.  Do  jego  obowiązków  należało
wypasanie owiec. Wybrał go Bóg na króla swego ludu i w tajemnicy namaścił go sędzia i
prorok  Samuel  o  czym  możemy  przeczytać  w  Pierwszej  Księdze  Samuela  w  Starym
Testamencie.

Z Pierwszej Księgi Samuela 16, 1

„Rzekł Pan do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go
przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam
cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”. 

Zasłynął on również z czynu zabicia wielkiego Goliata w sposób niezwykły, o czym
w ciekawostce.  Był on ojcem Salomona, który zbudował Pierwszą świątynie jerozolimską.
Troszczył  się  jako  król  o  poddanych.  Dbał  o  sprawiedliwość,  ponadto  zjednoczył  naród
Izraela. Zmarł ok, 970 roku p.n.e.

Jest on autorem  73 Psalmów. Biblia określa go jako poetę i pieśniarza, grającego na
cytrze, flecie, niekiedy na harfie.

Jego  życie  i  rządy  są  opisane  w Dwóch  Księgach  Samuela,  Pierwszej  Księdze
Królewskiej oraz Pierwszej Księdze Kronik Starego Testamentu.



2. Ciekawostka

Dawid zasłynął również, jako ten, który zabił wielkiego wojownika Goliata, który był
postrachem  dla  króla  Saula.  Goliat  dobrze  zbudowany,  odziany  w  zbroję  wezwał  na
pojedynek ochotnika wojsk izraelskich. Obiecał,  że za wygraną walkę wszyscy oddadzą się
w  niewolę Saulowi, jeśli będzie odwrotnie, Izraelici zostaną niewolnikami Filistynów.

Wyzwanie  rzucone  przez   Goliata,  jako  jedyny  z  obozu  Saula  podjął  Dawid.  Saul
ubrał go w zbroję, ale ten młodzieniec, drobnej postury źle się w niej czuł. Stanął  przed
Goliatem uzbrojony w kij pasterski, procę i kilka kamieni w torbie.

Kiedy zaczęła się walka, Dawid zdążył wycelować prosto w czoło przeciwnika, Goliat
upadł na ziemię. Młodzieniec chwycił miecz olbrzyma, „dobił go; odrąbał mu głowę”. Gdy
spostrzegli to Filistyni, wszyscy uciekli.

Z Pierwszej Księgi Samuela 1Sm 17, 48-51

„ I oto,  gdy wstał Filistyn,  szedł i  zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi,  Dawid
również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistyna. Potem sięgnął Dawid do torby
pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że
kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo
nad Filistynem procą i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza.
Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz, i dobywszy z pochwy, dobił
go;  odrąbał  mu głowę.  Gdy spostrzegli  Filistyni,  że ich wojownik zginął,  rzucili  się  do
ucieczki”.

3. Finał:

Tym razem na zakończenie - ZADANIE  RELGIJNO-POLONISTYCZNE:

Moi Drodzy!

Znajdź jak najwięcej słów wśród liter napisanych poniżej. Kieruj się od strony lewej do
prawej. Pierwsze słowo dla przykładu zostało już wpisane.
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MOJE SŁOWA:

1. WODA                                               11. ....................

2 ......................                                                                         12. ....................

3. ....................                                                                          13. ...................

4. ....................                                                                          14. ...................

5. ....................                                                                          15. ...................

6. ....................                                                                          16. ....................

7. ....................                                                                          17. ....................

8. ....................                                                                          18. ....................

9. ....................                                                                          19. ....................

10. ..................                                                                          20. ....................

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)/

Po odcięciu rozwiązania skanujemy je lub robimy zdjęcie podpisujemy pracę
i przesyłamy na e-mail: tysiąclecie.dolne@katowicka.pl do soboty 30 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/
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