T. Pan Jezus jest zawsze blisko
Ukazanie Chrystusa pragnącego być blisko każdego człowieka. Wydarzenia biblijne, w których w szczególny sposób jest widoczna obecność Pana Jezusa.
Na pewno cieszysz się, że przy tobie są osoby , które kochasz, czujesz się bezpiecznie. Spójrz na ilustracje
w podręczniku (s. 122) i zobacz uśmiechnięte twarze.
Pan Jezus towarzyszy nam w każdej chwili naszego życia, otacza nas swoją opieką, ponieważ nas bardzo
kocha.
Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo jestem Twoim Bogiem (Iz 41,10)

Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się.(Mt 14,27)
Jakie zapewnienie zostawił Pan Jezus ludziom?
Na podstawie ilustracji znajdujących się w podręczniku na s. 123 widzimy obecność Pana Jezusa wśród ludzi w czasie Jego pobytu na ziemi, różne osoby, które przychodziły do Zbawiciela (dorośli, dzieci, zdrowi,
chorzy, grzesznicy…) oraz rozmaitość sytuacji, w których Pan Jezus był obecny.
Przypomnij sobie piosenkę:
Jezus jest tu, Jezus jest tu.
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię,
Jezus jest tu.
Bóg kocha nas, Bóg kocha nas.
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię,
Bóg kocha nas.
13.06 obchodzimy, św. Antoniego – patrona dzieci i młodzieży. W dniu tym, jak co roku odbywa się poświęcenie lilii, jako wyrazu wdzięczności i ku uczczenia świętego z Padwy.
Święty Antoni z Padwy na bardzo wielu obrazach przedstawiany jest z białą lilią w ręku. Czasem trzyma ją Dzieciątko Jezus, spoczywające w ramionach Świętego. Lilia stała się symbolem Maryi, Jej dziewictwa, czystości,
niewinności i prostoty.
W naszym klasztorze OO. Bernardynów, od najdawniejszych czasów jest pielęgnowany zwyczaj, uroczystego
błogosławienia dzieci, jak również matek w stanie błogosławionym. Św. Antoni już za życia uzdrowił wiele
dzieci oraz ustrzegł od zła. Także po śmierci czynił wiele cudów, uzdrawiając dzieci będące u kresu życia.

Przypominam, że 11.06.2020 jest uroczystość Bożego Ciała. W kościele parafialnym św. Jakuba, po mszy
świętej o godz. 10 oo ruszy procesja na ulice naszego miasta.
W czerwcu o godz. 17 40 odbywają się nabożeństwa do serca Pana Jezusa.

