T. W jaki sposób możemy odpowiadać na słowa Pana Jezusa
Na słowa Jezusa odpowiadamy uczynkami płynącymi z wiary. Na czym polega wypełnianie przykazania
miłości. Przypomnij sobie treść przykazania miłości i zastanów się, jak można to przykazanie wypełniać.
Prośba do rodzica o przeczytanie tekstu O małym Kaziu.
1. Mama patrzy, jak jej mały Kazio w zeszycie. Coś notuje, stawia kreski i to bardzo skrycie. Cicho coś pod
nosem mruczy i coś jakby liczy.„Kaziu, Kaziu, co ty robisz – arytmetykę ćwiczysz – wierzyć nie chce
się.”Nie, Mamusiu, ja chcę spełnić Boże Przykazanie: Siedemdziesiąt siedem razy chcę wybaczyć Ani, bo
mi ciągle coś w zabawkach i miesza i psuje. Za siedemdziesiątym ósmym z nią się porachuję – będę spokój
miał. Kaziu, Kaziu, Pan Jezus dobry jest .Kaziu, Kaziu, ty wybaczaj też.
2. Raz się Kazio gdzieś zagubił, nie ma go od rana. Mama ręce załamuje cała zapłakana.
Na dodatek poginęły gdzieś zabawki z szafy, Akwarium z rybkami, chomik i zdjęcie żyrafy i cymbałki też
Aż tu nagle zadzwonili z Domu Emeryta, że tam Kazio kogoś szuka, o biednych się pyta. Chce dać babci
swój pistolet, a dziadkowi farby, bo Pan Jezus kazał rozdać wszystkie swoje skarby – by do nieba pójść.
Kaziu, Kaziu, Pan Jezus dobry jest Kaziu, Kaziu, daj mu serce swe.
3. Dziwi Kazia to szalenie, pytać ma ochotę: Zabroniono przecież w Piśmie zmieniać nawet jotę. A co tylko
chce wypełnić, nic mu nie wychodzi – Takie to zwątpienie w Kazia serduszku się rodzi – w głowę drapie się.
Matka Boża doskonale zna problemy dzieci. Po cichutku podpowiada, by Kazia oświecić: „Kaziu, jeśli
chcesz wypełnić Boże przykazanie zamiast drobiazgami zajmij się kochaniem – dalej rób, co chcesz!”.
Kaziu, Kaziu, Pan Jezus dobry jest. Kaziu, Kaziu, i ty kochaj też!
Zastanów się i odpowiedz sobie na pytanie

• Kto wytłumaczył Kaziowi sens słów Pana Jezusa?
• Jakie rady otrzymał Kazio?

T. „Gdy idziemy poprzez świat”
Bóg daje nam życie, piękny świat, swoją miłość. Co mogę zrobić dla Pana Boga?

Znakiem naszej wiary jest pielgrzymka ( ilustracja s. 118), która jest szczególną, wakacyjną wędrówką (wiele z
nich odbywa się podczas wakacji). Uczestnicy dają świadectwo żywej wiary, podkreślają miłość i dobroć Boga,
dziękują za otrzymane dary, proszę o opiekę w codziennym życiu. Nasza piotrkowska pielgrzymka wychodzi jak
co roku 11.07.
1. Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga.
W każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga.
Nie ma w życiu zbędnych dni,
Każda chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myśl.
Ref. Bo Bóg naszym Ojcem,
Bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza
I sam prowadzi nas.

W czasie wakacji nadal będziesz dzieckiem w swojej rodzinie, a także dzieckiem Bożym.
Gdy w czasie wakacji będziesz cieszył się słońcem, górami, lasami morzem pamiętaj, że Jezus jest naszym
wspaniałym darem Boga. Możesz go spotkać w drugim człowieku, a przede wszystkim w czasie niedzielnej mszy
świętej i codziennej modlitwie.
Życzę wspaniałego wakacyjnego odpoczynku w gronie rodzinnym i nie tylko, abyś wrócił w pełni sił i zapału do
dalszej pracy. Dziękuję za współpracę rodzicom.

