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Temat: Prawdziwy przyjaciel Pana Jezusa jest apostołem
Pan Jezus swoimi słowami i czynami dał nam wzór, jak kochać Boga i ludzi. Jezus polecił apostołom,
aby przekazywali Jego naukę ludziom na całym świecie. Uczniom Pana Jezusa bardzo zależało na
tym, aby wszyscy poznali Dobrą Nowinę o kochającym Bogu i naśladowali Go, aby osiągnąć szczęście
i zbawienie.
Kto powinien być prawdziwym przyjacielem Pana Jezusa?
“Wy jesteście światłem świata. (…) Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” Mt 6,14.16
Pan Jezus nazywa swoich uczniów “światłem”. Oznacza to, że każdy przyjaciel Pana Jezusa powinien
swoimi słowami i uczynkami świadczyć o Bogu.
My także mamy stawać się apostołami Pana Jezusa i zabiegać o:





Sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój,
Nie wdawać się w kłótnie, z łagodnością pouczać,
Być dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni,
Nie dawać zwyciężać się złu, ale zło dobrem zwyciężać.

Apostoł Pana Jezusa daje świadectwo o Bogu swoimi słowami i czynami.
Temat: Jezus i ja na wakacjach
Zbliżają się wakacje. Mamy więcej czasu, aby uwielbiać Boga, zwłaszcza podczas niedzielnej Mszy
Świętej, kiedy to najdoskonalej dziękujemy za wszystko, co dla nas uczynił. Niedzielna Msza Święta
tworzy nas w Duchu Świętym wspólnotę Kościoła. Dlatego nie może nas tam zabraknąć.
Pan Jezus na czas wakacji pozostawia nam swoje zaproszenie do udziału we Mszy Świętej.
Zaproszenie domaga się odpowiedzi ze strony odbiorcy. Chcemy Panu Jezusowi powiedzieć, że
zapraszamy Go na nasz każdy dzień wakacji.
“Panie Jezu,
Wakacje to cudowna rzecz!
Jest się wolnym:
każdego ranka można obmyślać swój dzień.
Można spotykać starych przyjaciół i poznawać nowych.
Czego oczekujesz ode mnie, Panie, w czasie tych wakacji?
Czy tylko tego, żebym roztaczał wokół siebie radość i przyjaźń?
Naucz mnie Panie Jezu, nie zapominać o nikim ,
bo rodzice i inni dorośli też potrzebują wakacji.
Spraw, abym był wrażliwy na potrzeby otaczających mnie osób.
Daj mi wiele pomysłów, jak szerzyć szczęście wokół siebie.
Dziękuję Ci, Panie Jezu z całego serca
za radość życia i radość kochania”.
Życzę Wam radosnego wypoczynku, wiele pogody i słońca oraz przeżycia wakacji, jak chce
Pan Jezus.

