13.05.2020r.
Temat: Co dokonuje się podczas sprawowania Mszy Świętej?
Ostatnio rozmawialiśmy o chlebie, który spożywamy codziennie, a dziś rozmawiamy
o wyjątkowym chlebie – Chlebie eucharystycznym.
Jest to chleb, w którym mieszka żywy Jezus. Pan Jezus kiedy żył na ziemi, spotykał się z uczniami,
nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas Jego odejścia z tego świata,
zaprosił swoich uczniów na wspólną kolację. Jezus wziął wtedy chleb w swoje ręce i powiedział: “To
jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich z winem, podniósł go i powiedział: “To jest moja Krew”.
Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem ostatnią wspólną wieczerzę. Po dziś dzień czynimy
podobnie w naszych kościołach.
Codziennie na Mszy Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, które powiedział
podczas Ostatniej Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. W ten sposób
podczas Mszy Świętej obecny jest z nami Pan Jezus. Jest to wielka tajemnica naszej wiary.
Msza Święta jest wyjątkowym spotkaniem z Panem Jezusem, dlatego:






zachowuję ciszę i skupienie,
całym sercem słucham słów Pana Jezusa,
klękam i wyznaję miłość, gdy kapłan ukazuje Ciało i Krew Chrystusa,
wraz z darami chleba i wina przynoszę wszystkie radości i troski,
przekazuję znak pokoju (przepisz do zeszytu).

Uzupełnij tekst słowami z ramki (ćw. 1 s.48). Wykonaj ćw.2 s.48 (karty pracy).
Temat: Spotkanie ze Zmartwychwstałym
Jezus zmartwychwstał i żyje. Możemy się z Nim ciągle spotykać na przykład w Kościele. Jezus
zmartwychwstał, wstał z grobu i żyje wśród nas.
Pan Jezus przyszedł do swoich uczniów w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę. Rozłożył ręce,
pokazał przebity bok i pozdrowił słowami: “Pokój wam!”. W sercach zalęknionych uczniów zagościły
radość i szczęście. Podobnej radości doświadczyli uczniowie w Emaus. Poznali Jezusa po łamaniu
chleba. Ich serca zabiły mocniej i wrócili do Jerozolimy, aby podzielić się radością ze spotkania Jezusa
Zmartwychwstałego.
Dla każdego chrześcijanina takim dniem radości powinna być niedziela. To taka mała Wielkanoc świętowanie Eucharys i. Jezus zaprasza nas na spotkanie ze sobą w kościele - chce do nas mówić i
karmić nas swoim Ciałem i swoją Krwią. Jego słowa są dla nas drogowskazem.
Przez pięćdziesiąt dni po Wielkanocy słyszymy w liturgii o radosnych spotkaniach ze
Zmartwychwstałym Panem Jezusem.
Uzupełnij i przepisz do zeszytu.
Odpowiadając na …..............................., Pana …............................... ,
Przyjdę z …................................ na Mszę Świętą.
(Jezusa, radością, zaproszenie)
Wykonaj ćw. 1 s.49. i ćw.2.s.49 (karta pracy)

