KLASA 7 cz. 2

Wyznanie wiary (mszalne): Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego
wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych:
a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna
pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
5 przykazań kościelnych: 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać
się od prac niekoniecznych. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. 4. Zachowywać nakazane posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału
w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Droga krzyżowa: 1. Pan Jezus skazany na śmierć. 2. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona.
3. Pierwszy upadek Pana Jezusa. 4. Pan Jezus spotyka swą matkę. 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga
nieść krzyż Jezusowi. 6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. 7. Pan Jezus upada pod krzyżem
po raz drugi. 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. 9. Trzeci upadek Pana Jezusa. 10. Pan Jezus
z szat obnażony. 11. Pan Jezus przybity do krzyża. 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża. 14. Pan Jezus złożony do grobu.
Pytania [i sugerowane odpowiedzi]: 1. Jakie są korzyści bycia częścią Kościoła? [Wspólny cel:
zbawienie, jedna wiara i jeden Bóg, tu mamy sakramenty, a zwłaszcza Komunię św., współpraca,
pomoc modlitewna i materialna między wierzącymi, zaufanie miedzy sobą, szczerość, szacunek]
2. Dlaczego Jezus chce być Twoim przyjacielem? [Jezus-przyjaciel: kocha mnie takiego, jaki jestem
i umarł za mnie na krzyżu, mogę zawsze z Nim rozmawiać, troszczy się o mnie, ma cierpliwość, wybacza błędy, mogę mu o wszystkim powiedzieć] 3. Jakie obowiązki rodzicielskie mają rodzice,
a jakie obowiązki mają dzieci? [Rodzice: wychowanie dzieci, zapewnienie dachu nad głową, wyżywienia, edukacji, troska o wiarę, okazywanie miłości, przebaczanie, poświęcanie uwagi; Dzieci:
szacunek, posłuszeństwo, pomoc rodzicom, nauka, rozwój talentów] 4. Dlaczego należy przebaczać?
[Bóg przebacza nam grzechy, jeśli my przebaczamy innym; brak przebaczenia zamyka nasze serca na
ludzi i na łaski od Boga].

