
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  siódme spotkanie.

W tym tygodniu  :   

SPOTKANIE Z .... JANEM CHRZCICIELEM

Powracamy do postaci biblijnych.  Dziś postać nowo testamentalna  a raczej postać,
która jest pośrodku Starego i Nowego Testamentu – łączy go to Jan Chrzciciel! 

1. Na początek bardzo krótko o naszej postaci... 

Jan Chrzciciel  to syn żydowskiego kapłana Zachariasza i Elżbiety.  Był kuzynem Pana
Jezusa. 

Z Ewangelii wg   ś  w.   Ł  ukasza 1, 5 – 7  

„Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan,
imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu
Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi
wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich
przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka,
ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś już posunęli się
w latach”. 

Jego  narodzenie  obwieścił  Zachariaszowi  Archanioł  Gabriel,  gdy  on  pełnił  swoją
posługę w świątyni. Nie potrafił w tą wiadomość uwierzyć, więc Bóg odebrał mu mowę do
czasu narodzin Jego syna.

Z Ewangelii wg   ś  w.   Ł  ukasza  1, 13 – 14  



„Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu!
Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta,
urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie
radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin”.

Jan  Chrzciciel  miał  za  zadanie,  gdy  dorośnie  przygotować  innych  na  naukę  Pana
Jezusa,  dlatego przebywał na pustyni  a potem wzywał  do nawrócenia i  udzielał  chrztu z
wody – tym, którzy uwierzyli w Jego słowa o przyjściu Mesjasza.

 Gdy Jezus zaczyna swoją misję głoszenia  – Jan udziela Mu chrztu w rzece Jordan.

Później on sam zostaje podstępnie skazany na śmierć. Jest Prorokiem, który zamyka
Stary Testament a otwiera Nowy Testament.

2. Ciekawostka

Czy wiecie, że postać Jana Chrzciciela wiąże się nam z rokiem szkolnym. Dlaczego?
Już wyjaśniam... 

24  czerwca  w  Kościele  wspominamy  Uroczystość  Narodzenia  Jana  Chrzciciela,
a  wtedy  ku  uciesze  wszystkich  uczniów  rozpoczynają  się  wakacje  –  On  nas  swoimi
urodzinami wprowadza w ten czas letniej przygody.

29 sierpnia na zakończenie wakacji w kalendarzu kościelnym mamy wspomnienie
męczeństwa Jana Chrzciciela, a więc jego śmierć. 

Kończy się Jego życie na ziemi i kończą się też wakacje dla wszystkich uczniów. Taka
to oto ciekawa zbieżność...

3. Finał:

Proponuje  dziś  na  finał  zobaczenie  fajnego  animowanego  filmu  odnośnie  naszej
dzisiejszej postaci. Oto link:



h ps://www.youtube.com/watch?v=T9ugPFtwXOo

Dzisiejsze zadanie dotyczące Jana Chrzciciela to: Wspomnienie naszego chrztu – Dowiedz
się od rodziców kiedy to wydarzenie miało miejsce i weź udział w naszym konkursie.

Zachęcamy!

Stałem /am/ się Dzieckiem Bożym poprzez przyjęcie 

Sakramentu Chrztu w dn. ..................................................

Miało to miejsce w Parafii .................................................
 w miejscowości .................................................................

Moimi rodzicami chrzestnymi 
byli .....................................................................................
.......

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) /



Wydrukuj tą kartkę, wypełnij a następnie prześlij  e-mailem
tysiąclecie.dolne@katowicka.pl  do wtorku 23 czerwca 2020 r.  Każdą przesłaną pamiątkę

tego wydarzenia - nagrodzimy.


