
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 spotkanie ósme.

W tym tygodniu  :   

SPOTKANIE Z .... APOKALIPSĄ ŚW. JANA
Moi Drodzy! 

Koniec roku szkolnego to dla wszystkich znak, iż rozpoczną się już dosłownie za kilka
chwil długo oczekiwane wakacje. 

To  zakończenie  czasu  naszej  edukacji  i  rozpoczęcie  wypoczynku.  Myślę,  że  Wasi
Rodzice  potwierdzą  iż  tak  już  jest  w  życiu  każdego  z  nas,  że  jest  „czas”  kiedy  coś  się
rozpoczyna  ale  też  „czas”  który  to  wszystko  kończy.  I  dlatego  w  nawiazaniu  do
wspomnianego  końca  –dziś  przed  wakacjami  chcę  powiedzieć  Wam krótko  o   pewnym
zakończeniu a dokładnie                 o księdze, która kończy Pismo święte, czyli Biblię. Jest jej
zakończeniem. To księga zwana Apokalipsą św. Jana. 

2. Coś więcej o ej księdze...

Apokalipsa św. Jan to 27 księga Nowego Testamentu. Stanowi ona najbardziej
tajemniczą z ksiąg drugiej części Biblii. 

Był  taki  święty  co  miał  na  imię  Hieronim,  który  mawiał,  że „każde  słowo
„Apokalipsy” zawiera tajemnicę”.

Nie jest ona łatwą księgą w czytaniu, bardziej zrozumiałe są dla nas Ewangelie.
Treścią  księgi  stanowi  przyszłość  a  więc  to  co  się  wydarzy,  kiedy  Pan  Jezus
powtórnie przyjdzie na świat, aby dokonać sądu. 

Zanim to nastąpi św. Jan opisuje to co Bóg dał mu widzieć podczas objawień –
co się stanie! Możemy nazwać ją Księgą Przyszłości.



2. Coś o autorze tej księgi:

Św. Jan to jeden z dwunastu Apostołów powołanych przez Pana Jezusa. Był on synem
Zebedeusza i Salome. Urodził się w Betsaidzie. 

Nazywany jest umiłowanym uczniem Chrystusa, był najmłodszym z Apostołów. 

To św. Janowi powierzy Jezus na krzyżu swoją Matkę Maryję, aby się nią opiekował.

Tutaj mamy ukazanego św. Jana jak spisuje Ewangelię a obok niego jest Orzeł –
który jest Jego symbolem

3. Ważne do zapamiętania!

Każdy z nas buduje swoją przyszłość. Pamiętajmy, iż ona zależy od nas samych. Wasi
rodzice dbają o Waszą przyszłość, wysyłają Was do szkoły, na różne inne zajęcia, abyście
w przyszłości mogli znaleźć dobrą pracę, mieć wykształcenie i po prostu być człowiekiem,
który również jest ważny  dla innych. 

Pamiętajmy, iż w tym budowaniu przyszłości każdego z nas podstawą jest to – jacy
my jesteśmy!

 Jeśli będziemy ludźmi dobrymi i czynili dobre uczynki, kochali Pana Boga i drugiego
człowieka – to nie koniecznie  to co zostało objawione św. Janowi,  a zapisał on to w tej
księdze musi się wydarzyć! 

Te wszystkie straszne wydarzenia przed przyjściem Pana Jezusa, aby osądzić ziemię
podczas Sądu Ostatecznego muszą mieć miejsce.

4. Finał:

Dziś na zakończenie katechezy online Żadnego zadania – rozpoczynają się Wakacje.
Jesteśmy na finału roku szkolnego a początku wakacji – więc życzę Wam dużo radosnych
chwil, słońca i wypoczynku podczas wakacji a dla Waszych Rodziców urlopów. 

Podziwiajmy piękno stworzonego świata i bądźmy dla innych dobrzy! Budujemy ten
świat  i  od  nas  zależy  jaki  on  będzie  i  jego  zakończenie!  Wszystkiego  dobrego  i  do
zobaczenia.


