Kl. V b –19.06.
Temat: Wielbimy Boga modlitwą
Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra,
zgodnie z Jego wolą. Jest zawsze darem Boga, który przychodzi, aby spotkać się
z człowiekiem. Modlitwa chrześcijańska jest relacją osobową z Bogiem Ojcem.
Najpiękniejszą formą modlitwy jest modlitwa uwielbienia, w której człowiek o nic nie prosi, ale
wyraża swą miłość Bogu, zachwyca się Jego wielkością i wspaniałością. Najpełniej dokonuje się to
podczas Mszy Świętej, w której bierzemy czynny udział. W niej składamy Bogu nasze skromne
uwielbienie przez Jezusa.
Zarówno modlitwa Jezusa, jak i nasza modlitwa są wyrazem miłości, która przemienia nas i pociąga
innych do Boga.
Przeczytaj: Wysławiamy Boga modlitwą.
Mt 1,35
Mt 11,25
Tes 5,16-18
Ef 5, 19-20
Ef3,20-21
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.

