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Temat: Gdy Pan Jezus jest w naszych sercach
Gdy czekamy na powrót do domu kogoś bliskiego, z niecierpliwością spoglądamy przez okno
i odmierzamy czas. Kiedy zjawi się ta osoba, odczuwamy radość i pokój serca.
Jakie uczucia towarzyszą nam, gdy Jezus przychodzi do naszych serc? Co powiedzieć Chrystusowi?
Przeczytaj; Mt. 28,9.
Kobiety uradowały się, gdy ukazał im się Chrystus Zmartwychwstały. Z tej wielkiej radości upadły do
nóg Chrystusa. O jakże były szczęśliwe!
Od dnia I Komunii Świętej możemy gościć Pana Jezusa w naszych sercach. Jezus przychodzi, by
obdarzyć nas swoją miłością, która pomaga nam stawać się lepszymi. Jego obecność sprawia tak
wiele radości.
Święty Jan Paweł II wyjaśnia:
“Co to znaczy, że Jezus przyszedł do waszych serc? (…) On jest w was, Jego miłość was napełnia
i sprawia, że stajecie się coraz bardziej podobni do Niego, coraz bardziej święte”.
Po przyjęciu Komunii Świętej możemy wyrazić naszą radość Panu Jezusowi: słowami modlitwy,
trwać w milczeniu, klęcząc na kolanach tak jak niewiasty.
Na przyjęcie Pana Jezusa należy przygotować:
….............................................

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

(by była w stanie łaski uświęcającej)

( by powstrzymać się od pokarmów)

Dokończ modlitwę:
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, ….......................................................................................................................................
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz…................................................................
Narysuj kielich z Hostiami i wpisz na nim imiona ludzi, o których wiesz, że przystępują do Komunii
Świętej. Czy wszystkich zmieścisz?
Podkreśl prawidłową odpowiedź.
A. Komunię świętą można przyjąć:
 tylko bezpośrednio po Sakramencie Pokuty,
 zawsze, nawet codziennie, w stanie łaski uświęcającej,
 tylko w swoim kościele parafialnym.
B. Przed przystąpieniem do Komunii Świętej należy powstrzymać się od pokarmów:




1 godzinę,
20 minut,
4 godziny.

Pan Jezus pragnie, abyśmy jak najczęściej, nawet codziennie przyjmowali Go w Komunii Świętej.

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.

