Kl. II c

27.05.2020

Temat: Niedzielna Eucharys a
Każda ważna uroczystość rodzinna i szkolna wymaga odpowiedniego przygotowania. Dbamy o
porządek i odpowiedni wystrój, odświętnie się ubieramy i pilnujemy by się nie spóźnić.
Ze szczególną troską powinniśmy przygotować się do niedzielnej Eucharys i. Jeśli święto
przyjdzie, a ja jestem nieprzygotowany to nawet go nie zauważymy. Eucharys a to uczta na którą
zaprasza nas Pan Jezus. Msza Święta jest dla chrześcijan najważniejszym spotkaniem z Panem
Jezusem, dlatego powinniśmy czynnie w niej uczestniczyć:



modlić się, śpiewać i odpowiadać na wezwania kapłana wraz ze wszystkimi wiernymi,
W skupieniu, z uwagą słuchać słowa Bożego.

By nasz radość z uczestniczenia w niej była jeszcze większa, możemy:






pomóc w przygotowaniu wystroju kościoła,
służyć jako ministranci,
śpiewać w dziecięcym zespole.
przynieść do ołtarza dary.
przeczytać wezwanie modlitwy powszechnej.

Pan Jezus pragnie, byśmy z uwagą słuchali Jego słów i wspólnie ze wszystkimi zgromadzonymi
w kościele zanosili do Niego nasze modlitwy.





Zobaczcie czy ludzie, którzy są na Eucharys i są ładnie ubrani? (rysunek s.113, podręcznik),
Czy jest tam jedzenie? (chleb i wino, które stają się Ciałem i Krwią - komunią),
Czy są tam kwiaty?
Czy jest rozmowa? (ludzie rozmawiają z Bogiem - modlą się).

Eucharys a jest ucztą, na którą zaprasza nas Pan Jezus. Dlatego każda Msza Święta to jakby
imieniny Pana Jezusa.
Wiecie, że każde przyjęcie ma swego gospodarza. To Jezus zaprasza nas na Mszę Świętą? Czy
możemy nie przyjść?
Wykonaj ćw. 1 s.51, karty pracy – ponumeruj według kolejności czynności, o których powinno
pamiętać dziecko przygotowujące się do niedzielnej Mszy Świętej i pokoloruj obrazek.
Zapisz do zeszytu.
Z radością będę uczestniczyć w niedzielnej Eucharys i. Postaram się jak najlepiej do niej
przygotować.

Temat: Zesłanie Ducha Świętego
Czasem jesteśmy smutni. Smutek towarzyszy nam, gdy jesteśmy chorzy, zmęczeni, gdy coś nam
zginie lub coś się nie uda. Jest nam również smutno, gdy musimy się rozstać się z kimś, kogo lubimy.



Jak się wtedy czujecie? (dzieciom jest smutno)
Co wtedy robią wasi bliscy? (pocieszają).

