T. Nieść Jezusa do ludzi
Ukazanie potrzeby i sposobów głoszenia Ewangelii innym ludziom. Jakie polecenie pozostawił Pan Jezus
swoim uczniom, gdy wstępował do nieba. Kształtowanie w sobie postawy otwartości na misje.

Przeczytajcie krótką historię:
Pewnego dnia Wojtek odrabiał lekcje. Nagle zadzwonił telefon. Usłyszał głos mamy, który mówił: „Twoja
babcia siedzi w domu sama i jest smutna. Może dobrze byłoby zanieść jej…”. I w tym momencie telefon zamilkł. Wojtek odłożył słuchawkę. Po chwili spróbował zadzwonić do mamy, ale miał trudności z połączeniem.
Zaczął więc myśleć nad tym, czego nie dokończyła mama. Co mógłby zanieść babci?
Pomyśl, podobnie jak Wojtek, co można byłoby zanieść smutnej babci. Każdy z nas może swoim bliskim,
przyjaciołom, znajomym zanieść wiele rzeczy. Mogą to być różne przedmioty materialne, ale mogą to być
także dary niematerialne, jak uśmiech, wspólnie spędzony czas, pomocna dłoń…
Pan Jezus przed swoim wniebowstąpieniem pozostawił uczniom bardzo ważne polecenie:
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Mt 28, 19-20.
Co mają zrobić apostołowie? Do kogo mają pójść? Czego mają nauczać? Jakiego sakramentu mają udzielać? Na świecie jest wiele osób, którym nikt nie mówi o Bogu. Chrystus wezwał apostołów, aby nauczali i
chrzcili ludzi, docierali w każdy zakątek świata głosząc Słowo Boże.. Choć było im ciężko, niejednokrotnie
narażali swoje życie, to poszli i czynili, jak im Pan Jezus przykazał. Jako pierwsi zostali nazwani misjonarzami. Do tej pory misjonarze jeżdżą w każdy zakątek świata, głosząc Słowo Boże.
Dziś każdy z nas bez względu na wiek i miejsce zamieszkania czy pracy jest wezwany do mówienia innym
o Chrystusie; każdy może zostać misjonarzem w szkole, pracy, w domu.(Fotografie s. 118,119).
Dodatkowo swoimi modlitwami możemy wesprzeć misjonarzy w ich pracy. Poniżej w załączniku jest różaniec misyjny, który możemy rozważać. Każda tajemnica czyli dziesiątka różańca jest innego koloru, ponieważ przedstawia inny kontynent, za który możemy się pomodlić. Zapraszam do modlitwy.

T. Uroczystość Bożego Ciała
Ukazanie uroczystości Bożego Ciała jako obecności Chrystusa wśród ludzi (kształtowanie postawy świadomości obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie). Sposoby uczestnictwa w procesji w uroczystość Bożego Ciała.
Przy naszych ulicach na co dzień możemy zobaczyć różne sklepy, przychodnie, kawiarnie, urzędy, domy
mieszkalne oraz osoby, które spotykamy po drodze. Jest taki dzień w roku, w którym nasze ulice wyglądają
inaczej, odświętnie. Jaki to dzień? To Boże Ciało. W udekorowanych kwiatami i wstążkami oknach pojawiają się obrazy z Panem Jezusem. Odbywa się procesja ulicami naszych miast. Na ulicach stają ołtarze, przed
którymi modlą się uczestnicy procesji. Kapłan niesie wystawioną w monstrancji Hostię – Ciało Pana Jezusa.
Dziewczynki sypią kwiaty, aby Pan Jezus mógł po nich iść. Idąc z Nim pokazujemy, że w Niego wierzymy i
Go kochamy (fotografia w podręczniku na s.120) Bożego Ciała
Pan Jezus jest zawsze obecny wśród nas. Czeka na nas. Każdego dnia możemy wejść do kościoła i pomodlić
się przed tabernakulum ( foto s. 121). Powiedzieć: O Dobry Jezu, proszę dziś Ciebie, przytul do serca małą dziecinę. Wiem, że choć jesteś wysoko w niebie, to myślisz o mnie i wiem, że nie zginę.
Praca domowa: Karta Pracy Ucznia 48.

Różaniec misyjny
Kolor zielony- nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych oraz jest kolorem nadziei.
Kolor czerwony- podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki.
Kolor biały- oznacza kolor skóry Europejczyków.
Kolor niebieski- symbolizuje wody chrztu i wody Oceanu Spokojnego , na którym rozsiane są liczne wyspy.
Możecie popatrzeć na mapę. Australia jest zewsząd otoczona wodami.
Kolor żółty- przypomina ludy Azji, najliczniejsze na świecie. Często też porównuje się ich skórę do koloru
żółtego.
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