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Temat: Jezus nam błogosławi.
Przy różnych okazjach składamy bliskim życzenia i wręczamy prezenty. Pragniemy, aby ci,
których kochamy, byli szczęśliwi.
Czym jest błogosławieństwo?
Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Lb 6,24-25.
Błogosławieństwo wyraża życzenie dobra i szczęścia. Pojęcie “błogosławiony” znaczy
“uszczęśliwiony przez Boga”. Szczęśliwym staje się ten, kto “zachowuje słowa Boga”, wypełnia Jego
naukę. Wzorem prawdziwie błogosławionej jest Maryja, która prowadzi na do swego Syna.
Bóg złożył w serce każdego człowieka pragnienie szczęścia, które przejawia się tęsknotą. On sam na
nią odpowiada, dzieląc się własnym szczęściem, prowadzi nas do szczęścia drogami, które On sam
zna i które wybrał.
Pan Jezus wie, że na ziemi często jest nam trudno. On sam cierpiał i był smutny przed śmiercią.
Ale Jego cierpienie zamieniło się w radość zmartwychwstania. Pan Jezus przed wstąpieniem do nieba
błogosławił swoich uczniów.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi został uniesiony do nieba. Łk 24,51
Na zakończenie każdej Mszy Świętej kapłan udziela wiernym błogosławieństwa tak, jak
Pan Jezus błogosławił swoich uczniów. Kapłan w naszym imieniu prosi Pana Boga, aby obdarzył nas
swoim błogosławieństwem, czyli złożył nam pewne życzenia na drogę naszego codziennego bycie
Jego uczniem. Życzenia Boga mają wielką moc. Kto ufa Bogu, temu Bóg daje to, czego mu potrzeba.


Jakimi słowami ksiądz udziela błogosławieństwa? Niech was błogosławi..............................

….....................................................................................................................................................


Czyje imię ksiądz błogosławi wiernych? …................................................................................

Zaniosę błogosławieństwo Boga (komu?) ….......................................................................ponieważ
….........................................................................................................................................................
Zaniosę pokój Chrystusa (komu?)…...........................................................................................

Praca domowa.
Narysuj, jak możesz wprowadzić w życie naukę Pana Jezusa w domu, w szkole, w pracy, przy
zabawie.
Temat: Pan Jezus pomaga nam w ocenie życia - Rachunek sumienia.
Moment, w który człowiek myśli o swoich czynach, zastanawia się nad swoimi grzechami
i przypomina je sobie, nazywamy rachunkiem sumienia.
Pan Jezus bardzo się cieszy, gdy robimy rachunek sumienia. Przypominamy sobie wtedy
wszystko, co było w w naszym życiu dobre i co było złe. Aby móc się dobrze przygotować na

spotkanie z Panem Jezusem w sakramencie pokuty, musimy rachunek sumienia robić dokładnie i
często go powtarzać.
Pomódl się przed rachunkiem sumienia. Poproś Ducha Świętego o pomoc. Poproś również o
siłę, abyś umiał przeprosić Boga i odwagę, abyś przeprosił każdego człowieka, którego zraniłeś
swoim grzechem.
Skrótowy rachunek sumienia.
Czy modlę się rani i wieczorem?
Czy nie przeszkadzam innym w modlitwie?
Czy opuszczałem Mszę Świętą w niedziele lub święta?
Czy spóźniałem się na Mszę Świętą?
Czy wymawiam imiona święte bez uszanowania, w gniewie lub w żartach?
Czy słucham rodziców, dziadków i nauczycieli?
Czy używam brzydkich słów?
Czy umiem przeprosić, kiedy zrobię coś złego?
Czy umiem podziękować, kiedy coś otrzymam?
Czy biłem się z kolegami lub koleżankami?
Czy zabrałem jakąś rzecz bez pytania?
Czy wyrzucałem jedzenie?
Czy dręczyłem zwierzęta?
Czy byłem leniwy w nauce?
Czy kłamałem?
Odmów modlitwę przed spowiedzią:
Przyjdź Duchu Święty, napełnij mnie Twoim światłem, abym poznał, czym obraziłem Boga, mego
najlepszego Ojca. Daj mi skruchę serca, abym za grzeszne moje czyny szczerze przepraszał,
wszystkie na spowiedzi wyznał, a zło wyrządzone naprawił i już nigdy więcej go nie popełniał.
Amen.

