T. Słucham Pana Jezusa
Budzenie pragnienia życia Ewangelią, w której Jezus ukazuje, jak żyć, by służyć Mu i być szczęśliwym.
Wzbudzenie pragnienia słuchania Jezusa Chrystusa i wypełnianie Jego woli.
Płaszcz świętego Marcina
Był zimowy, bardzo mroźny wieczór. Jednak Marcin, żołnierz rzymski, nie bał się zimna. Był ciepło ubrany i
spokojnie jechał na koniu do swojego obozy wojskowego. Nagle zauważył, ze w śniegu ktoś się rusza. Był
to przemarznięty żebrak. Marcin zatrzymał konia, a biedak wyciągnął drżącą rękę w błagalnym geście.
Marcin nie miał jednak przy sobie ani jedzenia, ani pieniędzy. Wtedy zdjął z siebie swój rycerski płaszcz,
przeciął go mieczem i jedną część okrył żebraka.
Marcin miał sen. Zobaczył Jezusa Chrystusa okrytego połową płaszcza. Pan Jezus mówił, że to dzielny
rycerz Marcin Go tak okrył. Marcin zrozumiał, że sam Pan Jezus go wzywa do służby. Opuścił wojsko i stał
się rycerzem Pana Jezusa – nie takim, który walczy, ale który pomaga potrzebującym i głosi Ewangelię. W
swojej modlitwie proś świętego Marcina o pomoc z nieba.
Święty Marcin słuchał Pana Jezusa i wypełniał to, co On mówił. Pan Jezus zaprasza i nas, byśmy wypełniali
Jego naukę. Może uśmiechniesz się do kogoś, może pocieszysz, może pomożesz w domu, może chętnie
sprzątniesz swoje rzeczy, opanujesz złość itp.
P. domowa: Na podstawie przykładu świętego Marcina pomyśl, jak przyjmujesz słowo Pana Jezusa i jak je
wypełniasz.
T. Miłujmy się wzajemnie
Poznajemy nauczanie Jezusa o miłowaniu Boga, bliźnich i siebie. Nauczanie Jezusa jest skierowane do
wszystkich ludzi.
Spójrzcie na ilustrację w podręczniku na s. 110. Zastanówcie się, do kogo Pan Jezus kierował swoje
słowa:
• Co możemy powiedzieć o strojach ludzi przedstawionych na ilustracji?
• O czym świadczą te różne stroje – od dawnych po współczesne?
• Kogo więc naucza Pan Jezus?
Pan Jezus nauczał dzieci i dorosłych, bogatych i biednych; tych, którzy żyli w Jego czasach i później. Jezus
naucza także tych, którzy żyją dzisiaj.
„O czym mówi Pan Jezus?”
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim, sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (…)
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Mt 22. 37-39).
Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.
Przykazanie Pana Jezusa dotyczy nie tylko Apostołów. Jezus mówi do każdego z nas, do wszystkich ludzi.
„Mamy kochać i tego wysokiego, i tego malutkiego, i chudego, i pucołowatego, kochanego, „ w ucho
szczypanego, jak rydz zdrowego, i na świnkę chorego – każdego”
(Ewa Szelburg-Zarembina, Mamy kochać)
Przyjrzyjcie się ilustracjom w podręczniku na s. 111 i odpowiedzmy sobie na pytania:
• Gdzie słuchamy Jezusa? Gdzie poznajemy Jego naukę zawartą w Piśmie Świętym?
• Kto pomaga nam w zrozumieniu tej nauki?
Zastanów się, jak możesz okazać miłość osobom, z którymi przebywasz i które spotykasz na swojej drodze.

