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Temat: Zbawiciel jest Panem życia
Naszą radość życia mogą przyćmiewać różne trudne doświadczenia, np.: choroba, starość, śmierć.
W czasach Pana Jezusa ludzie też cierpieli z powodu śmierci bliskich im osób. Jezus był z nimi,
towarzyszył ich cierpieniu i mocą Bożą dokonywał cudów wskrzeszenia, wywołując tym zdziwienie
i radość ludzi. Sam poprzez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć i dał w ten sposób pewność, że
z Nim żyć będziemy wiecznie.
Jezus wskrzesza umarłych
Przeczytaj: Łk 7,11-15, (Młodzieńca z Naim)
Łk 8,9-55, (Córkę Jaira)
J11,17-45, (Łazarza)
1Tes 4,13-14.17-18.
Zmartwychwstały Jezus otwiera nam dostęp do nowego życia w Bogu. By uzyskać świętość konieczną
do obcowania z Bogiem, potrzebne jest oczyszczenie duszy, zmycie wszelkiego grzechu dokonujące
się w czyśćcu. Powinniśmy więc modlić się za zmarłych, aby mogli wejść i radować się przebywaniem
z Bogiem w niebie.
Jezus żyje i jest z nami, jednoczymy się z Nim w Komunii Świętej. To zjednoczenie jest źródłem
pewności, że i my będziemy żyć Jego życiem. Jezus zapewnia nas: “Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki”. (J 11,26) Czy wierzymy Chrystusowi?
Wykonaj ćw. 1 i 2 s.86 (karty pracy).
Temat: Zbawcze dzieło Jezusa
Każdy grzech oddziela ludzi od Boga. Człowiek sam nie jest w stanie pojednać się z Bogiem. Poprzez
mękę, śmierć i zmartwychwstanie wprowadził pokój pomiędzy Bogiem i ludźmi.
W liturgii kościoła uobecniają się najważniejsze dzieła zbawcze Chrystusa.
Przeczytaj: J 13,12-15
J 15,12
1 Kor 11,23-26
(…...) 1 Kor 15,3-4
Mt 28,5-8
Chrześcijanie zostali powołani do nowego życia przez chrzest. Wówczas to wyrzekliśmy się szatana
i wyznaliśmy wiarę w Boga w Trójcy Świętej. Oczyszczeni z grzechu rozpoczęliśmy życie w Chrystusie.
Staliśmy się Jego braćmi. Dlatego powinniśmy kroczyć drogą Chrystusa, który dla nas umarł
i zmartwychwstał, abyśmy mogli żyć wiecznie z miłującym nas Ojcem.
Wykonaj: ćw. 1 s. 87 (karty pracy)
ćw. 2 s 88 (karty pracy)

ćw. 3 s. 88 (karty pracy)
Wykorzystaj wiadomości ze str.140 (podręcznik)
Części liturgii paschalnej.

