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Temat: Chrystus zaspakaja ludzki głód
Jezus karmi nas do syta swoją miłością w sakramencie Eucharystii ustanowionym podczas Ostatniej
Wieczerzy. Ludzie spragnieni słów, obecności i miłości Pana Jezusa poszli z Nim na miejsce pustynne
i tak się zasłuchali, że zapomnieli o jedzeniu i ani sią spostrzegli, jak nadszedł wieczór. Wtedy Jezus
sam zatroszczył się o posiłek dla nich, dokonując cudownego rozmnożenia chleba.
Przeczytaj: Łk 9,12-17 (podręcznik s 130.
Jezus zaspokoił fizyczny głód ludzi dopiero po tym, gdy słuchający “nasycili się” Jego słowami i z
wiarą je przyjęli. Jezus wie, że potrzebujemy chleba, a więc tego co jest potrzebne do życia. Jego
serce jest miłosierne, wrażliwe na ludzkie potrzeby, także na głód. Chrystus jest Tym, który potrafi
zaspokoić głód człowieka. Pragnie, byśmy sobie uświadomili jeszcze i to, że - tak jak bez chleba- nie
potrafimy żyć bez miłości. Pan Jezus pragnie, abyśmy którzy korzystamy z Jego miłości, odpowiadali
na Jego miłość.
Komunia Święta jest pokarmem, który przemienia życie człowieka i otwiera go na życie wieczne.
Kto przyjmuje Jezusa w tym sakramencie, ten już tu, na ziemi, nosi w sobie zalążek życia wiecznego,
ponieważ Eucharystia jest sakramentem życia w Bogu.
Pomyśl:





Jak starasz się być posłuszny Bogu w życiu codziennym
Jak starasz się miłować Pana Boga i ludzi?
W jaki sposób podczas Mszy Świętej współofiarujesz się z Chrystusem Bogu Ojcu?
W jaki sposób spotykasz się z Panem Jezusem w czasie Mszy Świętej?

Na Mszy Świętej spotykamy się z Panem Jezusem i wraz z Nim składamy Bogu Ojcu ofiary. Jezus
wtedy mówi do nas, uczy nas i daje nam siebie.
Przepisz:
Eucharystia (słownik s.131 podręcznik.
Wykonaj ćw. 1 i 2 s.84 (karty pracy.
Temat: Pośród życiowych burz
Niektórzy ludzie boją się burzy, zwłaszcza gdy zastanie ich w górach lub na morzu. Tak było i z
apostołami.
Przeczytaj: Mt 8, 23-27 (podręcznik s.132).
Uczniowie byli bardzo zdumieni. Patrzyli z zachwytem na Jezusa i podziwiali Jego niezwykłą moc,
jakiej nie ma żaden człowiek. Potrafi czynić nadzwyczajne rzeczy, które czasem trudno
wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je tylko czynić Bóg, a my przyjąć z wiarą. Wiara
jest darem Boga, który otrzymujemy już z chwilą chrztu świętego. Naszym pilnym zadaniem jest
pomnażanie i pogłębianie wiary. Przede wszystkim poprzez:




Wsłuchiwanie się w słowo Boże, podczas Mszy Świętej na lekcjach religii,
Czytanie odpowiednich książek i czasopism o Bogu,
Codzienną modlitwę.

W życiu każdego człowieka bywają jednak takie momenty trudne, przetaczają się takie wyjątkowe
“burze” - nagle spotyka nas coś smutnego, pojawiają się wielkie trudności. Uciszając burzę, Chrystus
ukazuje swoją moc: wprowadza porządek, pokój i ład tam, gdzie panuje zwątpienie i chaos.
Przepisz do zeszytu:
Jezus mówi do każdego z nas: “Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka”. W każdej chwili życia
Pan Jezus jest z nami! Pragnie, abyśmy potrafili bezgranicznie Mu zaufać.
Przeczytaj i uzupełnij: ćw. 1 i 2 s.85 (karta pracy).

