Kl. IV a 12.06.2020
Temat: “Gdy pod wiatr trzeba iść”
Każdy z nas doświadcza trudności, smutków, kłopotów takich jak: ciężka choroba, nagły wypadek,
problemy rodzinne, brak zrozumienia. W tych trudnych momentach jest a nami Pan Jezus. Należy
pamiętać o Opatrzności Bożej.
Przeczytaj – Mt11,28-30 Jezus jest zawsze z nami (podręcznik s.128).
Od Pana Boga otrzymujemy tylko dobro. Bóg czasami dopuszcza przeciwności, ale nigdy nie
pozostawia człowieka bez pomocy. Tę prawdę odkrywamy w słowach Ewangelii.
Człowiek

Jezus

“znękany, porzucony”

lituje się, troszczy się

“utrudzony, obciążony”

przywołuje do siebie,
pomaga w znoszeniu trudności

Święty Piotr zachęca nas, abyśmy z ufnością: “Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż
Jemu zależy na was” 1 P 5,7
W trudnościach zawsze uciekajmy się do Jezusa. Trudne sprawy mogą stać się okazją do umacniania
charakteru, rozwijania takich cech, jak cierpliwość i męstwo. Cierpliwość polega na mężnym,
dzielnym przyjęciu wszelkich trudności i zawierzeniu Jezusowi. Z Nim z każdej sytuacji wychodzimy
zwycięsko.
Wykonaj: ćw. 1 s.76 (karty pracy), ćw. 2 s.77 (karty pracy)
Temat: “Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się”. Bądź odważny- Twój Bóg jest przy Tobie!
Każdego dnia doświadczamy różnych uczuć. Lubimy przeżywać radość. Cieszymy się wówczas, jest
nam dobrze. Jeszcze piękniejszym uczuciem jest szczęście. Zdarza się, że uczucie to jest tak wielkie,
że nie potrafimy tego wyrazić słowami.
Jest też inny rodzaj uczuć - bardzo niemiłych, od których chciałoby się uciec – to lęk, strach przed
kimś lub przed czymś. Nikt nie lubi żyć w strachu. Czy jest ktoś kto wyzwoli nas od lęku?
Nie lękajcie się! Bóg dodaje na otuchy. Mt. 28,9-10, J.14,1, Mt.14,25-31.
Apostołowie, gdy odczuwali lęk wzywali na ratunek Jezusa. On nigdy ich nie zawiódł. Zawsze
przychodził do nich i usuwał z ich serc wszelką trwogę i strach. Jezus nie przechodzi obojętnie
również wobec chorych i cierpiących. Widząc ich głęboką wiarę, również i strach wynikający
z bezradności wobec własnego cierpienia, uzdrawia ich, przywraca im pokój i radość.
Jezus przychodzi również do nas, gdy ogarnia nas zwątpienie i trwoga. Przychodzi ze swoim
pokojem, uzdrowieniem, słowem wsparcia i pocieszenia.
Przepisz: Jezus jest Tym, który przełamuje w człowieku lęk. Dzięki Niemu drzwi, za którymi rodzi
się strach otwiera odwaga i lęk mija.
Wykonaj ćw.1 s.78 i ćw.2 s.79 (karty pracy)

