Kl.II c 03.06.2020
Temat: Jesteśmy wezwani do dzielenia się z innymi.
W domu, szkole na ulicy spotykamy różne osoby. Do wielu z nich podchodzimy z radością,
uśmiechamy się, wyciągamy pomocną dłoń. Niektórych mijamy, choć czasami serce podpowiada
nam, by się zatrzymać i zapytać, w czym pomóc.
Wprowadzenie pojęcia “bliźni”.


Kogo nazywamy bliźnim? (każdy człowiek jest naszym bliźnim).

Przeczytajcie, co o bliźnich mówi Pan Jezus. (Łk10,30-37, podręcznik s.1




Co spotkało człowieka w podróży? ….........................................................................................
Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha? …..........................................
Jakimi czynnościami to pokazał? ….............................................................................................

…........................................................................................................................................................
Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody, pielęgnował, dał dwa
denary. To są czyny miłości bliźniego.


Jakim wezwaniem zakończył Pan Jezus tę opowieść?

“ IDŹ, I TY CZYŃ PODOBNIE ”
Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który
potrzebuje naszej pomocy. Miłość bliźniego wymaga pełnego zaangażowania. Nie wystarczy patrzeć
na nieszczęście drugiego człowieka czy tylko wzruszyć się i uronić łzę. Miłość trzeba okazywać
czynami, wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i wszystko, czym dysponujemy.
Pan Jezus nie tylko nauczał, w jaki sposób należy okazywać miłość, ale przede wszystkim sam kochał
wszystkich ludzi.


W jaki sposób Pan Jezus okazał miłość do ludzi? …...................................................................

Pan Jezus chce, aby każdy z nas tak kochał bliźniego, żeby był gotowy oddać za niego nawet swoje
życie. Kochać Pana Boga to czynić dobro bliźnim, nawet tym, którzy są dla nas niedobrzy, których nie
lubimy, którzy źle nam życzą, którym nikt nie chce pomóc.

Wykonaj ćw. 1 i 2 s.52 (karty pracy)
Przepisz do zeszytu – ramka s.115
Temat: Nieść Jezusa do ludzi
Jezus zmartwychwstał i żyje. Możemy się z Nim ciągle spotykać, na przykład w kościele.
Na świecie jest jednak wiele osób, które nie chodzą do szkoły i nikt im nie mówi o Chrystusie.
Dlatego księża, siostry zakonne, ale także lekarze czy pielęgniarki, jadą do Afryki, Ameryki
Południowej, Azji, aby im opowiadać o wspaniałym i kochającym Jezusie i Jego Matce-Maryi.
Bóg kocha każdego z nas, dlatego chce, aby poznali Go ludzie na całym świecie. Potrzebuje do
pomocy misjonarzy.

Misjonarze to osoby, które pracują w wielu krajach. Uczą, leczą i żywią biednych. Praca misjonarzy
jest bardzo ciężka i potrzebują oni naszej pomocy. Mogą to być ofiary materialne, np. pieniądze,
jedzenie, ubrania, jednak najlepszą pomocą, jaką możemy im ofiarować, jest nasza modlitwa. W ten
sposób każdy z nas może zostać pomocnikiem misjonarzy.
Pan Jezus, gdy wstępował do nieba, pozostawił swoim uczniom polecenie: “Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając in chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem” Mt 28,19-20.
Chrystus wezwał apostołów, aby na całym świecie, na wszystkich kontynentach, nauczali i chrzcili
ludzi. Ich zadanie polegało na przekazywaniu tego, co sami usłyszeli od swojego Nauczyciela.
Wezwanie to jest aktualne także dziś - wciąż potrzeba misjonarek i misjonarzy, którzy zaniosą
Chrystusa do ludzi.
Przepisz:
Z radością powiemy innym o Panu Jezusie.
Swoimi modlitwami pomożemy misjonarzom i misjonarkom w ich pracy.
Wykonaj ćw. 1 i 2 s.54 (karty pracy).

