T. Wniebowstąpienie Pańskie
Zapoznanie dzieci z wydarzeniem i interpretacją wniebowstąpienia Pana Jezusa. Wzbudzenie ufności w dziecku, że w
momentach trudnych doświadczeń może liczyć na obecność Pana Jezusa i Jego pomoc.
Pan Jezus po zmartwychwstaniu spotykał się ze swoimi uczniami. Wyjaśniał im wszystko o swej męce, śmierci i
zmartwychwstaniu. Mówił, że zawsze będzie blisko ludzi na ziemi. Razem z nim ludzie będą odwracać się od zła i
postępować dobrze, a Bóg przebaczy im grzechy. Przygotowywał Apostołów do tego momentu, kiedy odejdzie do
Ojca.
„Potem(Pan Jezus) wyprowadził (swoich uczniów na górę) i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił,
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”. (Łk 24,50-51)
I chociaż wstąpił do nieba dalej kontynuuje swoje dzieło we wspólnocie Kościoła. Pozostał w nim w sakramentach
świętych, szczególnie w Eucharystii, w Słowie Bożym, podczas modlitwy i w czynach miłości. Przypominają nam o
tym krzyże, obrazy, świątynie i dzieła miłosierdzia.
W tym roku Wniebowstąpienie Pana Jezusa przypada 24.05.2020, jest to ważna prawda naszej wiary.
Gdy mamy jakieś zmartwienia możemy zwrócić się do Pana Jezusa w modlitwie, może to być nawet krótka modlitwa
„Jezu ufam Tobie” lub słowa aktu nadziei:
Ufam Tobie, boś Ty wierny.
Wszechmogący i miłosierny,
dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.
P. domowa: Naucz się w/w tekstu. Napisz, w którym kościele przyjąłeś chrzest święty i stałeś się dzieckiem Bożym.
T. Zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty jako dar Jezusa Chrystusa,
Pan Bóg zostawił nam, tak jak obiecał pomoc i pociechę – Ducha Świętego.
Jak wygląda Duch Święty? Proszę przyjrzyjcie się ilustracji w podręczniku na s. 100. Zastanówcie się co unosi nasiona
„dmuchawca”?
Duch Święty jest niewidzialny, ale możemy odczuć Jego działanie. O Duchu Świętym mówią obrazy:
 gołębica – znak pokoju i łagodności. Duch Święty obdarza pokojem, my mamy wprowadzać pokój wokół
siebie,
 wiatr, nie widzimy go, ale poznajemy go po szumie i kołysaniu gałęzi. Wiatr jest symbolem mocy i siły. Duch
Święty jest naszą mocą i siłą,
 płomień – w świetle płomienia widzimy wszystko w ciemności, Duch Święty daje nam poczucie
bezpieczeństwa i ciepła.
Ducha Świętego nazywamy Pomocnikiem, ponieważ pomaga nam poznawać Pana Jezusa i ufać Mu. Pomaga nam też
w nauce, w trudnościach, uczy nas modlitwy Nazywamy też Pocieszycielem, bo nas pociesza w smutkach, daje dobre
pomysły. Duch Święty wzbudza w nas chęć pomocy innym, pocieszania ich.
Aby żyć w przyjaźni z Duchem Świętym trzeba mieć czyste serce, ponieważ On odchodzi zasmucony od każdego, kto
żyje w grzechu. Apostołowie po śmierci Pana Jezusa byli bardzo smutni i zagubieni. Pan Jezus posłał im Ducha
Świętego, który ich pocieszył i powiedział im, co mają robić.
Obejrzyjcie ilustracje w podręczniku na s. 101 - różnych sytuacji, w których możemy prosić Ducha Świętego o
pomoc.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w tym roku przypada 31.05.2020.
Pomódl się słowami:Duchu Święty, przyjdź! Niech wiara zagości,nadzieja zagości, niech miłość zagości, niech miłość
zagości w nas.

