Kl. III a i III b

27.05.2020

Temat: Niezliczone dary Jezusa
Pan Jezus jest wśród nas, jest z nami podczas Mszy Świętej. Pan Jezus w czasie Ostatniej
Wieczerzy przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. Chrystus oﬁarował się Bogu,
abyśmy przyjmując Go, mieli w sobie życie Boże. Jezus chciał pozostać z nami aż do skończenia
świata, dlatego polecił swoim uczniom, aby to samo czynili na Jego pamiątkę.
Msza Święta jest prawdziwą ucztą. Jesteśmy na nią zaproszeni przez Pana Jezusa. Gromadzimy
się w Jego domu przy stole, czyli przy ołtarzu. Słuchając słowa Bożego i odpowiadając na nie,
jesteśmy zaproszeni do spożywania Pokarmu.




Jakimi słowami Pan Jezus zaprasza nas do ego spożywania? ….................................................
Co jest pokarmem? …................................................................................................................
Pod jaką postacią otrzymujemy ten pokarm? ….......................................................................

Przeczytaj: J6,54-56



Jak Pan Jezus nazywa swoje Ciało? …......................................................................................
Co nam daje ten pokarm? …...................................................................................................

Pan Jezus zachęca nas do częstego przyjmowania Komunii Świętej, ponieważ jest to najlepszą drogą
budowania prawdziwej przyjaźni z Panem Jezusem. Chrystus obecny w naszych sercach umacnia
wiarę, obdarza radością, pokojem, pomaga czynić dobro.
Komunia Święta:





Jednoczy nas z Panem Jezusem,
Utrzymuje nas w stanie łaski uświęcającej,
Pomaga unikać grzechu śmiertelnego i walczyć z grzechem powszednim,
Użycza duszy radości i pokoju.

Przepisz do zeszytu ramkę ze s.121

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).

Dzisiaj powiem wam o tym, jak Jezus pocieszył swoich przyjaciół. Jezus miał przyjaciół,
którymi byli Jego uczniowie. Oni cieszyli się z każdego spotkania z Jezusem. Pewnego dnia Jezus
powiedział im, że musi wrócić do swego kochanego Ojca w niebie. Uczniowie zasmucili się,
ponieważ było im dobrze z Jezusem.
Po 40 dniach ukazywania się Jezus wstąpił do nieba. Uczniowie Jezusa oczekiwali na
spełnienie Jego obietnicy. Jezus obiecał, że gdy Jego nie będzie wśród nich, pośle im Ducha
Świętego, który będzie im pomagał.
Posłuchajmy, co wydarzyło się pewnego dnia Dz 2,1-4

Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też
języki jakby z ognia, które się rozdzielały i nad każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym.




Co wydarzyło się, gdy uczniowie przebywali razem? ….............................................................
Co zobaczyli uczniowie nad swoimi głowami? ….......................................................................
Kto ich napełnił swoją obecnością? …........................................................................................

Wyjaśnienie, kim jest Duch Święty.
Każdą modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża, wypowiadając jednocześnie słowa: “W imię Ojca,
Syna i Ducha Świętego”. Duch Święty, tak jak Jezus i Bóg Ojciec , jest Bogiem. Od chwili chrztu
świętego jest w każdym z nas.
Symbole Ducha Świętego.
Kiedy jest szaro, ludzie nie widzą wszystkiego dokładnie, nie widzą rzeczy takimi, jakie są naprawdę
i często chodzą smutni – tak jak apostołowie, kiedy odszedł od nich Jezus. W sercach i umysłach
uczniów zapanował właśnie taki półmrok. Byli smutni, ale Jezus obiecał im, że nie zostawi ich
samych, lecz pośle im Ducha Świętego. Duch Święty - Trzecia Osoba Boża, jest Duchem, a więc nie
możemy Go zobaczyć, bo Ducha nie widać. Gdy Duch Święty przyszedł do uczniów, ukazał się jako
płomyk ognia. Płomyki poczęły na wszystkich uczniach Jezusa. Również każdy z nas otrzymał taki
płomień - podczas chrztu tato lub chrzestny zapalił świecę, symbol wiary i Bożej obecności w nas.
Duch Święty przedstawiany jest także jako gołębica.
Jezus posyła Ducha Świętego, On jest pomocą dla każdego.
Uzupełnij:
Duch Święty to …............................................... Osoba Boska.
Duch Święty jest …............................................
Ducha Świętego przedstawiamy pod postacią ….................................... lub …......................................
Duch Święty umacnia nas w …................................................................................................................
Wykorzystaj wyrazy: dobrym, niewidzialny, trzecia, gołębicy, języków ognia.

