T. Kochamy bliskich
(Proszę rodziców o przeczytanie tekstu, jeśli dziecko będzie miało problem)
Uczymy się okazywać miłość swoim bliskim.
Miłość jest zarówno wielkim darem, jak i przykazaniem Bożym - „Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie
miłowali”.
Dzięki miłości nie jesteśmy sami, mamy kochanych bliskich, możemy liczyć na ich pomoc, jesteśmy szczęśliwi i
możemy czuć się bezpiecznie.
Otrzymujemy miłość w każdym dniu naszego życia, a w jaki sposób możemy okazać miłość swoim bliskim.(Katecheza
44 s. 106 ilustracja)
Praca domowa.
Dopisz zakończenie:
Mama robi porządki w kuchni. Kasia chce zagrać z nią
w ich ulubioną grę, ale mama mówi: „Nic z tego, Kasiu, dziś nie mogę z Tobą zagrać, bo mam bardzo dużo pracy,
może jutro...”.
Kasia…(co powiedziała Kasia - dopisz)
Starajcie modlić się codziennie w intencji swoich bliskich, ponieważ modlitwa jest wyrazem naszej miłości do nich.
T. Matka Jezusa jest naszą Matką
Nawiązując do poprzedniej lekcji przypominamy, że Jezus także miał swoich bliskich, żył w rodzinie. Maryja
troskliwie się nim opiekowała i chciała, żeby był szczęśliwy.
Obejrzyj ilustracje z podręcznika ze strony 108, przedstawiające wydarzenia z życia Maryi – Narodziny Pana Jezusa,
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni, Cud w Kanie Galilejskiej, Zesłanie Ducha Świętego.
Pan Jezus dał nam Maryję za Matkę. Maryja, nasza Matka, kocha nas, wstawia się za nami do Boga, rozumie nas,
prowadzi do Jezusa. Skoro Maryja jest naszą Matką, to my jesteśmy Jej dziećmi. Dzieci Maryi: kochają Maryję,
naśladują Ją,są Jej posłuszni, wierzą w Boga, pamiętają o modlitwie, pomagają innym, pilnie się uczą, pomagają w
pracach domowych.

W tym tygodniu od piątku rozpoczynamy miesiąc maj. Podtrzymujemy piękną tradycję dekorowania kapliczek i
krzyży przydrożnych, jak również śpiewania litanii do Matki Bożej przy kapliczkach. W kościołach będą
codziennie odbywać się n abożeństwa majowe (w kościele parafialnym „Fara” przed mszą świętą wieczorną o
godzinie 17:30).
W sobotę 2.05.2020 uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – Głównej Patronki Polski –
przeniesiona z niedzieli 3 maja.
Wizerunek Matki Bożej jest największym skarbem Jasnej Góry w Częstochowie. Obraz Ten od samego początku
był powodem wielu cudów. Liczni pielgrzymi przybywali i przybywają tu ze swoimi chorobami i troskami, prosić
Matkę Bożą o pomoc.
Pomódl się słowami: Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam
Praca domowa: Narysuj samodzielnie samą postać Maryi lub kapliczkę z Maryją, otoczoną pięknymi kwiatami.
Pracę tę i wszystkie inne należy przesłać na mój adres mailowy lub tel., podany w e-dzienniku. Pozdrawiam
serdecznie.

