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Temat: Jezus przez życie mnie wiedzie
Ziemskie życie Jezusa było wypełnione nieustannym nauczaniem. Tłumy ludzi z zachwytem słuchały
jego nauki. Słowa Chrystusa robiły na słuchaczach tak wielkie wrażenie, że zapominali nawet o
głodzie czy miejscu na nocleg. Wszędzie, gdzie pojawiał się Jezus przychodziły do Niego tłumy
i
słuchały Go “z zapartym tchem”. Słowo Boże posiada wielką moc:



Zawiera mądrość, jakiej nie ma nikt z ludzi,
Zawiera najlepsze rady i wskazania.

Życie zgodne z nimi czyni ludzi szczęśliwymi. Pomaga dokonywać codziennie właściwych wyborów:
by innym ludziom, także naszym bliskim, żyło się z nami dobrze.
Przeczytaj: Bóg przemawia przez Syna (podręcznik s.120)
Dzisiaj Chrystus każdemu z nas pragnie coś powiedzieć. Wystarczy otworzyć Ewangelię i: czytać,
słuchać, wypełniać.
1. Przyjąć Jezusa za swojego Nauczyciela oznacza wziąć Go za przewodnika, iść przez życie Jego
śladami, dążyć do poznania Jego nauki i woli.
2. Coraz bardziej upodabniać się do Niego, aby inni widząc nasze postępowanie, mogli
rozpoznać w nas Chrystusa.
Przepisz: Słowo Boże posiada szczególną moc. Wierność wskazaniom Bożym czyni człowieka
szczęśliwym.
Wykonaj ćw. 1 i 2 s.72 (karta pracy).
Temat: “Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa.
Uroczystość Bożego Ciała, to dzień, w którym w sposób szczególny oddajemy cześć Panu Jezusowi
obecnemu pod postaciami chleba i wina. Poprzez uczestnictwo w procesji z Najświętszym
Sakramentem świadczymy o Jego żywej obecności pośród nas. Tak jak podczas Ostatniej Wieczerzy
Chrystus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew, tak dokonuje tego przez ręce kapłana w czasie
Eucharystii. Procesje z Najświętszym Sakramentem są wyrazem wiary w tą szczególną obecność Pana
Jezusa w świecie, są świadectwem Bożego działania Tego, który nie przestaje dawać nam siebie.
“Ja jestem chlebem żywym” (J 6,51).
Pan Jezus jest chlebem żywym, ukrytym w Najświętszym Sakramencie, chlebem żywym, który
przyjmujemy w Komunii Świętej. Za dar pozostania z nami w Komunii Świętej wychwalamy Boga
przez śpiewy, modlitwy, postawy na Mszy Świętej, gesty itd.
Ale jest taki dzień, jeden dzień w roku, gdy publicznie oddajemy chwałę Panu Bogu i wyruszamy
razem z Nim ukrytym w monstrancji na procesję. Jest to właśnie uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pana Jezusa potocznie nazwana uroczystością Bożego Ciała.
Kapłan niesie Pana Jezusa w monstrancji, mężczyźni niosą nad nią baldachim, chłopcy (zwykle
ministranci) dzwonią dzwonkami oznajmiając, że w procesji idzie Pan Jezus, dziewczynki w białych
sukienkach sypią kwiaty, wierni niosą feretrony, czyli duże obrazy. Wszyscy, radośnie śpiewając,

wspólnie z Jezusem idą do czterech ołtarzy, przygotowanych wcześniej przez ludność wioski lub
miasta. Ulice i mieszkania są przyozdobione.
Przepisz do zeszytu:
Podczas procesji Bożego Ciała publicznie wyznajemy wiarę oraz wyrażamy swą wdzięczność za
obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wezmę udział w procesji Bożego Ciała, która
odbędzie się dnia ….............................. o godzinie …............. .
Wykonaj ćw. 1 i 2 s.75 (karty pracy)

