Kl. V b 29.05.2020
Temat: Jezus wobec cierpiących
Wraz ze wszystkimi ludźmi tworzymy jedną wielką rodzinę ludzką, w której mieszka Pan Jezus.
On chce, abyśmy się wzajemnie miłowali.
Uczeń Jezusa okazuje miłość wszystkim ludziom, nawet tym, którzy inaczej wierzą, są słabi i chorzy.
Jesteśmy wtedy podobni do Pana Jezusa.
Naśladując Go, żyjemy w jedności i w ten sposób przygotowujemy się do spotkania z Jezusem
w sakramencie pokuty i Eucharys i.
Uwolnienie od grzechu nie tylko uzdrawia nasze sumienie, ale wpływa też na nasze samopoczucie,
daje siłę do pokonywania różnych życiowych trudności i chorób. Utwierdzamy się w tym, że miłość
Boża leczy nie tylko naszą duszę a i ciało.
Chrystus przyszedł na świat, aby tę miłość Bożą nam ukazać.
Przeczytaj: Pan Jezus uzdrawia chorych.
Cudowne uzdrowienia dokonane przez Chrystusa utwierdzają nas w tym, że On jest Mesjaszem
i jedynym Zbawicielem, który daje życie wszystkim, którzy w Niego wierzą.
W sakramencie pokuty jako dobry lekarz uzdrawia nasze dusze, przebacza nam grzechy i na nowo
obdarowuje swoją miłosierną miłością.
Warunkami każdej spowiedzi są: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy,
szczere wyznanie grzechów i pokuta.
Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów. Przyszedł On, by leczyć
całego człowieka, duszę i ciało. Jest lekarzem, którego potrzebują chorzy.
Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością, pobudza chrześcijan do troski o wsztstkich,
którzy cierpią na ciele i duszy.
Przepisz do zeszytu ze słownika (podręcznik s.129) sakrament pokuty, sakrament namszczenia
chorych.
Uzupełnij w. 1,2,3, s.83 (karty pracy).

Temat: Zesłanie Ducha Świętego
Czasem jesteśmy smutni. Smutek towarzyszy nam, gdy jesteśmy chorzy, zmęczeni, gdy coś nam
zginie lub coś się nie uda. Jest nam również smutno, gdy musimy się rozstać się z kimś, kogo lubimy.



Jak się wtedy czujecie? (dzieciom jest smutno)
Co wtedy robią wasi bliscy? (pocieszają).

Dzisiaj powiem wam o tym, jak Jezus pocieszył swoich przyjaciół. Jezus miał przyjaciół,
którymi byli Jego uczniowie. Oni cieszyli się z każdego spotkania z Jezusem. Pewnego dnia Jezus
powiedział im, że musi wrócić do swego kochanego Ojca w niebie. Uczniowie zasmucili się,
ponieważ było im dobrze z Jezusem.

Po 40 dniach ukazywania się Jezus wstąpił do nieba. Uczniowie Jezusa oczekiwali na
spełnienie Jego obietnicy. Jezus obiecał, że gdy Jego nie będzie wśród nich, pośle im Ducha
Świętego, który będzie im pomagał.
Posłuchajmy, co wydarzyło się pewnego dnia Dz 2,1-4
Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też
języki jakby z ognia, które się rozdzielały i nad każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym.




Co wydarzyło się, gdy uczniowie przebywali razem? ….............................................................
Co zobaczyli uczniowie nad swoimi głowami? ….......................................................................
Kto ich napełnił swoją obecnością? …........................................................................................

Wyjaśnienie, kim jest Duch Święty.
Każdą modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża, wypowiadając jednocześnie słowa: “W imię Ojca,
Syna i Ducha Świętego”. Duch Święty, tak jak Jezus i Bóg Ojciec , jest Bogiem. Od chwili chrztu
świętego jest w każdym z nas.
Symbole Ducha Świętego.
Kiedy jest szaro, ludzie nie widzą wszystkiego dokładnie, nie widzą rzeczy takimi, jakie są naprawdę
i często chodzą smutni – tak jak apostołowie, kiedy odszedł od nich Jezus. W sercach i umysłach
uczniów zapanował właśnie taki półmrok. Byli smutni, ale Jezus obiecał im, że nie zostawi ich
samych, lecz pośle im Ducha Świętego. Duch Święty - Trzecia Osoba Boża, jest Duchem, a więc nie
możemy Go zobaczyć, bo Ducha nie widać. Gdy Duch Święty przyszedł do uczniów, ukazał się jako
płomyk ognia. Płomyki poczęły na wszystkich uczniach Jezusa. Również każdy z nas otrzymał taki
płomień - podczas chrztu tato lub chrzestny zapalił świecę, symbol wiary i Bożej obecności w nas.
Duch Święty przedstawiany jest także jako gołębica.
Jezus posyła Ducha Świętego, On jest pomocą dla każdego.
Uzupełnij:
Duch Święty to …............................................... Osoba Boska.
Duch Święty jest …............................................
Ducha Świętego przedstawiamy pod postacią ….................................... lub …......................................
Duch Święty umacnia nas w …................................................................................................................
Wykorzystaj wyrazy: dobrym, niewidzialny, trzecia, gołębicy, języków ognia.
Wykonaj ćw. 1 i 2 s.53 (karty pracy
Przepisz do zeszytu
Dzięki działaniu Ducha Świętego możemy:





Przestrzegać nauki Pana Jezusa,
Dawać przykład miłości,
Uczestniczyć w Eucharys i,
Modlić się.

Duch Święty umacnia nas swoją mocą, byśmy życiem potwierdzali Jego obecność i działanie
w świecie.
Wymień dary i owoce Ducha Świętego i naucz się ich na pamięć.

