T. Być prawdziwym przyjacielem Chrystusa
Każdy człowiek pragnie mieć przyjaciela, kogoś, komu może powierzyć swoje radości i troski, kogoś, kto
wysłucha, pocieszy, poradzi. Pan Jezus też miał przyjaciół ( ilustracja w podręczniku (s. 124), przyjaźnił się
z Łazarzem, Marią i Martą. Często przychodził do domu swych przyjaciół, u nich odpoczywał, z nimi
spożywał posiłki i rozmawiał. Dzielił ich codzienne troski
Wy jesteście moimi przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję J 15,14

Co to znaczy „czynić to, co Jezus przykazuje”? Zobaczcie ilustracje w podręczniku na s. 125. Jestem
przyjacielem Jezusa, gdy słucham, proszę, dziękuję, przepraszam, modlę się, idę na Mszę Świętą.
Przez cały rok szkolny uczyliśmy się wiele o Panu Jezusie, staraliśmy się poznawać Jego naukę i czyny oraz
wprowadzać Jego słowa w życie. Za ten czas podziękujmy Panu Jezusowi, za miniony rok szkolny, za
wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy i które pomogło nam być blisko Pana Jezusa, stawać się Jego
przyjaciółmi. Możesz pomodlić się słowami piosenki Dziękuję Ci (s. 125).

Z Panem Jezusem na wakacje.
W czasie wakacji nie musisz się uczyć ani chodzić do szkoły, ani wykonywać pracy zdalnej.….Czy to
znaczy, że nic nie będziesz robić? To niemożliwe. Nadal będziesz jeść, pić, spać. Biegać i skakać, może
kapać się … . 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.
Gdy szukasz Boga popatrz na kwiaty,
popatrz na góry i ciemny las.
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty
i nową treścią wypełnisz swój czas.
Bo cały świat jest pełen śladów Boga
i każda rzecz zawiera jego myśl.
Wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga.
To znak, który zostawił ci.
Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi
spójrz, jak taternik zdobywa szczyt.
Zobacz jak matka w domu się trudzi,
spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci:
Że każdy z nas stworzony jest przez Pana
i w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg,
by dobra wieść była przekazywana,
by miłość swą objawić przez nas mógł.

Życzę wspaniałego wakacyjnego odpoczynku w gronie rodzinnym i nie tylko, abyś wrócił w pełni sił i
zapału do dalszej pracy. Dziękuję za współpracę rodzicom.

