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Temat: Sakramenty święte
Kiedy Pan Jezus widzialnie przebywał na ziemi, spotykał się z ludźmi, leczył ich, uzdrawiał i
odpuszczał im grzechy. Ludzie ci doznawali łaski, która była im potrzebna, aby coraz mocniej wierzyć
i kroczyć drogą prowadzącą do nieba. Pan Jezus, aby pozostać z nami ustanowił sakramenty święte,
Władzę ich udzielania przekazał apostołom. W każdym sakramencie Chrystus spotyka się z
człowiekiem.
Sakramenty to dary Jezusa, które umacniają nas w drodze do nieba. Pan Jezus dał nam siedem
sakramentów, poprzez które otrzymujemy łaskę - życie Boże.
ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA - ŻYCIE BOŻE
CRZEST
BIEŻMOWANIE
KAPŁAŃSTWO MAŁŻESTWO

EUCHARYSTIA

POKUTA

NAMZSZCZENIE CHORYCH

Każdy sakrament jest spotkaniem z Chrystusem.




Jaki sakrament już otrzymaliście? …................................................................
Kto o tym zdecydował? …................................................................................
Do jakich sakramentów przygotowujecie się? …..............................................

….............................................................................................................................
Sakrament to widzialny zna, przez który Jezus udziela nam swej łaski.


Komu Pan Jezus dał władzę udzielania sakramentów świętych? ….........................

…....................................................................................................................................
Wykonaj ćw.1 s.50 (karta pracy). Naucz się na pamięć sakramentów świętych.
Zapisz do zeszytu.
Sakramenty święte to dary Jezusa. W nich Pan Jezus daje nam łaskę uświęcającą i w ten sposób
umacnia nas w drodze do nieba.
Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Czterdzieści dni po Wielkanocy, w Kościele będziemy uroczyście przeżywali Wniebowstąpienie Pana
Jezusa. Przypominamy sobie wydarzenia odejścia Pana Jezusa do Ojca, które miało miejsce na Górze
Oliwnej. Cieszymy się obecnością Pana Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas w czasie każdej Mszy
Świętej. On nas przygotowuje na wielkie i radosne spotkanie w niebie. Pan Jezus bardzo pragnie
tylko jednego, byśmy myśleli o Nim, abyśmy za Nim tęsknili i za tym spotkaniem w domu Boga Ojca
w niebie. Na ten dzień przygotowujemy się przez dobroć i miłość wobec ludzi, czyli wypełnianie
przykazania miłości.
Kiedy ktoś się boi, dodam mu odwagi, podam lek choremu, przyodzieję nagich.
Kiedy się ktoś cieszy, będę się radować. Dla smutnego będę miał otuchy słowa.
Tych, którzy się kłócą, postaram się godzić. Tak chcę drogami Pana Boga chodzić
Bo On mnie posyła, każe iść do ludzi, aby w każdym miłość i pokój obudzić.

Narysuj, jak wypełniasz przykazanie miłości.
Zapisz: Pan Jezus, zanim wstąpił do nieba, nakazał uczniom głosić Ewangelię wszystkim ludziom.
My Jego uczniowie głosimy Ewangelię, gdy niesiemy wszędzie miłość i pokój.

