T. Niedzielna Eucharystia
Otwieranie się na radosne, świadome i czynne uczestnictwo we Mszy Świętej. Sposoby przygotowania do
uroczystości rodzinnych i szkolnych, a sposoby przygotowania do niedzielnej Mszy Świętej;
Każda ważna uroczystość rodzinna czy szkolna wymaga odpowiedniego przygotowania. O wiele spraw
trzeba zadbać, o wielu rzeczach pomyśleć. Czasami te przygotowania należy rozpocząć z dużym
wyprzedzeniem. Trzeba zadbać o odpowiedni strój oraz dekorację.
A w jaki sposób należy przygotować się na spotkanie z Panem Jezusem podczas Mszy Świętej. Oglądamy
ilustrację znajdującą się w podręczniku na s. 112.
Dlaczego tak ważne jest przygotowanie się do spotkania z Chrystusem w czasie Eucharystii
.
Eucharystia powinna być dla chrześcijanina najważniejszym spotkaniem, dlatego powinniśmy się do niej
jak najlepiej przygotować oraz czynnie w niej uczestniczyć - w skupieniu słuchać słowa Bożego, modlić się,
śpiewać i odpowiadać na wezwania kapłana.
Możemy zaangażować się w pomoc w przygotowaniu wystroju kościoła, śpiewać w chórze lub w zespole
dziecięcym, przynieść dary do ołtarza (zobacz ilustracje s. 113)
P. domowa: Przypomnij sobie piosenkę”Oto jest dzień.”Wykonajcie ćwiczenia w Kartach Pracy Ucznia
.

T. Jesteśmy wezwani do dzielenia się z innymi
Kształtowanie postawy gotowości pomocy drugiemu człowiekowi. Kto jest moim bliźnim?
Wokół nas są różne osoby – takie, do których podchodzimy z radością, i takie, które czasami omijamy. Serce
jednak podpowiada nam, że ten, kto jest obok mnie, jest tym, który potrzebuje mojej pomocnej dłoni.
Poprzez tekst biblijny Łk 10,30-35 (przeczytaj) odkrywamy, kto jest moim bliźnim i odpowiemy sobie na
pytania:
• jakiej krzywdy doświadczył człowiek schodzący drogą z Jerozolimy do Jerycha?

• jak zachował się kapłan i lewita, widząc pobitego?
• co zrobił Samarytanin?
Pan Jezus na przykładzie miłosiernego Samarytanina mówi: „Idź, i ty czyń podobnie”(Łk 10, 37b), zachęca
nas, byśmy czynili dobro. Zastanów się w jaki sposób, pomogą ci w tym ilustracje znajdujące się w
podręczniku na s. 115.
Moje serce śpi i ma piękne sny:
dla głodnych i spragnionych
otwieram okna i drzwi.
Niech się moje serce obudzi
i miłość do wszystkich ludzi!
Pomódl się słowami: Panie Jezu naucz mnie, dzielić się z innymi tym, co posiadamy, szczególnie z bliskimi.
Praca domowa: Zadanie domowe – zadanie nr 1 w kartach pracy.
Zadanie domowe dla chętnych – zadanie nr 2 w kartach pracy.

