T. Co dokonuje się podczas sprawowania Mszy Świętej?
Msza Święta - wielka tajemnica naszej wiary.
W czasie każdej Mszy Świętej ma miejsce to samo wydarzenie, które dokonało się w Wieczerniku i
i na krzyżu. Jezus daje nam siebie jako pokarm, oddaje za nas życie i zmartwychwstaje. Podczas
Mszy Świętej, po przeistoczeniu, kapłan ogłasza „Oto wielka tajemnica wiary”. Wierni
odpowiadają: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i
oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.
Msza święta jest dla nas wyjątkowym spotkaniem z Panem Jezusem, dlatego podczas niej:
zachowujemy ciszę i skupienie, całym sercem słuchamy słów Pana Jezusa. A kiedy kapłan ukazuje
Ciało i Krew Chrystusa – klękamy i wyznajemy miłość. Z darami chleba i wina przynosimy
wszystkie smutki i radości a także przekazujemy sobie znak pokoju, jedności i zgody (katecheza 41
s. 103).
P. domowa: Wykonaj ćwiczenia z kat. 41 s. 48 w Karcie Pracy Ucznia.
T. Matko Boża prowadź nas
Pan Jezus umierając na krzyżu powiedział „Oto Matka Twoja” 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. W kościołach będą codziennie odbywać się nabożeństwa
majowe, odmawiana będzie Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (w kościele parafialnym „Fara”
przed mszą świętą wieczorną o godzinie 17:30). Podtrzymywana jest piękna tradycja dekorowania kapliczek i
krzyży przydrożnych. Przy kapliczkach śpiewana lub odmawiana jest również Litania do Matki Bożej. U nas, w
naszym mieście jest około 21 kapliczek.
W sobotę 2.05.2020 będziemy obchodzić 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: Matko Boża prowadź nas i bądź naszą Opiekunką.
Praca domowa: Do wyboru:
1.Narysuj samodzielnie Maryję lub kapliczkę z Maryją, otoczoną pięknymi kwiatami.
2. Ojca Świętego Jana Pawła II
Pracę tę i wszystkie inne należy przesłać na mój adres mailowy lub tel. podany w e -dzienniku. Pozdrawiam
serdecznie.
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