T. Pan Jezus czeka na nas
(Proszę rodziców o pomoc w przeczytaniu)
Pan Jezus czeka na nas w rodzinie Bożej i w domu Bożym.
Gdzie można spotkać Boga?
Jestem Kasia. Posłuchajcie, jak wyglądał w mojej rodzinie dzień, w którym pierwszy raz poszłam do szkoły. Piotrek
obudził mnie wcześnie rano i powiedział: – Wstawaj szybko Kasiu, już czekamy na ciebie z modlitwą. Wstałam i
dołączyłam do klęczącej rodziny. Podziękowaliśmy Bogu za dobrą noc, prosiliśmy o szczęśliwy dzień i zdrowie dla nas
wszystkich. Po śniadaniu pożegnaliśmy się z tatą i Olą, i wyszliśmy do szkoły. Na lekcji religii rozmawialiśmy o Bogu,
a zwłaszcza o tym, gdzie można Go spotkać. Ja powiedziałam, że w kościele, a potem rękę podniósł Marek i
powiedział: – Boga możemy spotkać w dobrych ludziach. Pani pochwaliła nasze odpowiedzi i poprosiła o kolejne.
Wtedy Janek powiedział, że Bóg jest w kosmosie, a wszyscy zaczęli się śmiać. Ale pani pochwaliła odpowiedź Janka.
Okazało się, że dobry Bóg jest prawie wszędzie. Wtedy dzieci zaczęły pytać: – A czy Bóg jest w lesie? W górach? W
morzu? W chmurach? Na podwórku? W dzieciach? A pani na nasze pytanie odpowiadała: – Tak, tam też możemy
spotkać dobrego Boga. Po przyjściu do domu zapytałam brata: – Piotrek, czy ty wiesz, że w tobie mieszka Bóg? –
Wiem – odpowiedział Piotrek. – Boga można spotkać prawie wszędzie, ale ja najbardziej lubię spotykać się z Bogiem
w niedzielę na Mszy Świętej. Wtedy zapytałam mamy: – Mamusiu, kiedy będzie niedziela? Za dwa dni –
odpowiedziała mama. – A pójdziemy razem do kościoła? – pytałam dalej. – Oczywiście córeczko. – To ja już teraz
zacznę przygotowywać sobie świąteczne ubranie.
Domem Pana Boga jest kościół, szczególny, wyjątkowy budynek, gdzie oddajemy cześć Bogu, modląc się w skupieniu.
Pan Jezus czeka na każdego z nas w kościele. Pragnie się z nami spotkać, bo bardzo nas kocha.
Rodzina Boża to ty, ja, rodzice, dziadkowie, babcie, koleżanki, koledzy, itd. Od momentu chrztu jesteśmy dziećmi
kochającego Boga.

T. Jezus zaprasza nas na ucztę.
Pan Jezus chce być blisko każdego człowieka. W Wieczerniku, w dzień przed męką, zostawił nam Eucharystię.
Czekamy na różne radosne wydarzenia, na czas wolny, na spotkania. Jest jednak wydarzenie, którego nie ma w
kalendarzu. To pierwsza spowiedź i Komunia Święta. Pan Jezus już czeka na ten moment – On bardzo chce spotkać się
z nami.
Jak przygotować się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej?
Czas przygotowania i oczekiwania na to ważne wydarzenie rozpoczynamy od klasy pierwszej. W tym przygotowaniu
najważniejsze jest, byśmy nie zapomnieli, że w sakramentach spotykamy Pana Jezusa. Musimy zdobyć odpowiednią
wiedzę na ten temat i pracować nad tym, by nasze serca były czyste i pełne miłości. Chcemy przygotować się poprzez
modlitwę, lekcje religii, uważne uczestniczenie we Mszy Świętej.
Spójrzcie na ilustracje w podręczniku katecheza 41 str. 98 -99, wskazujące na wiele aspektów tego przygotowania.

Informacja Proszę o przekazywanie zaległych prac do dnia 10.05.2020. Materiały są na stronie naszej szkoły - religia
kl I b i w archiwum.
Przypominam, iż tylko do 12.05. przesyłamy samodzielnie wykonane prace plastyczne uczniów do konkursu
„Zakładka biblijna”. Wykonujemy zakładkę w rozmiarach 26 cm na 8 cm, na której przedstawiamy wydarzenia z Biblii.
Konkurs ogłoszony był 16.03..2020. Zdjęcie wykonanej pracy przesyłamy na mój adres podany w e – dzienniku.
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