PRZYKAZANIE 4 – CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ
W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować, kochać i słuchać
rodziców, opiekunów i przełożonych.
Rodzice zastępują nam Pana Boga na ziemi i są naszymi największymi
dobroczyńcami. Pan Jezus, chociaż był Bogiem, kiedy stał się
człowiekiem - był posłuszny
Matce Najświętszej i świętemu
Józefowi, swemu Opiekunowi.
Czwarte przykazanie nakazuje także kochać swoją Ojczyznę i
modlić się za nią, otaczać szacunkiem opiekunów i przełożonych.
Dla starszych osób trzeba być uprzejmym i uczynnym.

Napisz jak możesz dobrze wypełnić czwarte przykazanie:
1. Kocham mamę i tatę
2. Słucham rodziców (za pierwszym razem)
3. Zawsze ładnie odpowiadam mamie i tacie

4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________________
Zadanie:
Pomódl się za mamę i tatę oraz zrób coś dobrego dla swoich rodziców.
Przeczytaj z podręcznika informacje dotyczące tematu 15 – Jezus uczy nas czcić i kochać swoich rodziców
(str. 2 i 3 tego dokumentu).
Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń do religii „Jezus jest z nami” ze str. 32-33 (Temat 15) oraz zadanie w
powyższej ramce.
Poproś rodziców, aby przesłali zdjęcie/skan wykonanych zadań z katechizmu ze str. 32-33 oraz zadania z
ramki.
Zachęcam także do obejrzenia filmu umieszczonego na stronie o czwartym przykazaniu.
Zdjęcia proszę przesłać na meila: siostra.anna@polnischeschule-essen.de do piątku 19.02.2021.
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Zadania w katechizmie na str. 32-33
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Opowiadanie Czcij ojca swego i matkę swoją – Ewa Stadtmüller

Małgosia przyniosła z biblioteki nowe książki. Umowa z mamą była taka, że dzieci czytają najpierw
samekilka stron książki, wieczorem zaś zamieniają się w słuchaczy. Czyta im mama lub tata.
- „Dar rzeki Fly” – uśmiechnęła się mama, gdy wieczorem zasiadła do czytania. – Pamiętam tę książkę z
dzieciństwa. Najbardziej podobało mi się opowiadanie o starej kobiecie, która miała małego synka. Prosiła
o dar młodości i została wysłuchana. Gdy wróciła do domu, nie jako siwa staruszka, ale piękna młoda
dziewczyna, jej dziecko rozpłakało się. Nic nie pomogły tłumaczenia. Dla chłopca „obca pani” nie była
mamą. I wtedy kobieta zwróciła cudowny dar.
- Ojej – westchnęła Małgosia – Nie szkoda jej było?

- Znam matkę, która aby ocalić swoje dziecko, oddała życie – zamyśliła się mama. – Nazywała się Joanna
Beretta Molla. I nie jest to baśń, ale prawdziwa historia. Mama ta została wyniesiona na ołtarze. Jej ocalona
córka odziedziczyła po niej imię i została jak jej mama lekarzem. Żyje i pomaga ludziom, tak jak kiedyś robiła
to jej mama. Żyje także mąż św. Joanny, Piotr Molla, który po śmierci żony musiał poradzić sobie z
wychowaniem czwórki dzieci.
- Ale dzielny! – Stwierdziła Gosia.
- Pan Bóg, który obdarza ludzi darem rodzicielstwa, daje także siły potrzebne do jego wypełnienia –
uśmiechnęła się mama.
Mama zaczęła czytać, a Gosia patrzyła na nią i myślała co by było, gdyby nagle zabrakło wieczornych
pogaduszek, porannych uśmiechów i całej maminej troski. Co by było gdyby tato przestał nagle zajmować
się rodziną. Lepiej nie myśleć.
„Dziękuję Ci Panie Boże za naszych rodziców” – te słowa Mateusz i Małgosia powtarzali codziennie, ale
tego wieczoru zabrzmiały jakoś mocniej.
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