
KATECHEZA

8-12 czerwca

klasa 3

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 

Pan Jezus jest obecny wśród nas. Spotykamy się z Nim podczas Mszy Świętej, kiedy

spożywamy Ciało Jezusa (przystępujemy do Komunii Świętej). Ukryty jest pod postacią

Chleba i Wina, w Najświętszym Sakramencie. 

Bardzo cieszymy się tą obecnością Chrystusa i raz w roku w sposób uroczysty pragniemy

wszystkim powiedzieć, że Jezus jest naszym Panem. 

W święto, które nazywamy Bożym Ciałem, wynosimy Pana Jezusa z kościoła, idziemy z

Nim ulicami miast i wsi, aby oddać Mu cześć i wyrazić wdzięczność za to, że jest z nami. 

Uroczystość  Bożego  Ciała  obchodzimy  w  czwartek  po  uroczystości  Trójcy  Świętej,

ponieważ w czwartek (na Ostatniej Wieczerzy) Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii

czyli Mszę Świętą słowami: „Bierzcie i jedzcie … bierzcie i pijcie …” (J 6,66-68).

Uroczystość Bożego Ciała jest raz w roku,  ale Jezus jest  zawsze z nami, słucha nas,

pomaga nam, ofiaruje się za nas we Mszy świętej i karmi nas swoim Ciałem. 

Zawsze możemy przychodzić  do kościoła,  On czeka na nas,  ukryty w tabernakulum.

Czeka i cieszy się, że Go odwiedzamy. On nas zawsze wysłucha, pocieszy, bo nas bardzo

kocha. 

Postaraj się w tym dniu być na Eucharystii, aby podziękować Jezusowi za Jego ciągłą

obecność wśród nas.

W celu zapoznania  się  z  historią  tego święta  obejrzyj  krótką prezentację  Boże Ciało

(Ekatecheza) –

https://youtu.be/VByvShiSQys

(W razie problemów z wyświetleniem, na Youtube wpisz tytuł i się pokaże)

Oglądnij film o cudzie Eucharystycznym w Polsce: 
https://gloria.tv/post/QH3G6yDTK7qF3qW44zqvBR3GV

Jako pracę domową w zeszycie narysuj monstrancję z Panem Jezusem i podpisz 
słowami pieśni „Wielbię Ciebie w każdym momencie...”.

https://gloria.tv/post/QH3G6yDTK7qF3qW44zqvBR3GV
https://youtu.be/VByvShiSQys


Temat: Serce Jezusa dobroci i miłości pełne

Czymś najważniejszym w człowieku jest  serce.  Dzięki  niemu możemy żyć i  kochać.

Serce jest symbolem miłości. Niekiedy ktoś mówi: „Kocham cię całym sercem”. Inni rysują

serca na kartkach lub laurkach z życzeniami a potem dają je  komuś bardzo drogiemu i

kochanemu. 

Pan Jezus, który przyszedł na świat  jako człowiek też miał  swoje serce. Serce, które

bardzo umiłowało ludzi. On przyszedł na świat, ponieważ nas bardzo ukochał. Z miłości do

nas narodził się w zimnej szopie, nauczał, uzdrawiał, karmił ludzi, brał dzieci na kolana. Z

miłości do nas, pozwolił się przybić do krzyża. Wtedy Jego dobre serce zostało przebite

włócznią żołnierza. Przez tę ranę Jezus pokazał swoje święte Serce. 

Pan Jezus z miłości dla nas cierpiał i umarł na krzyżu. Serce Pana Jezusa na obrazach

otoczone jest cierniami. Ostre ciernie ranią to serce. Ten obraz mówi nam o wielkiej miłości

Pana Jezusa.

W Sercu Jezusa każdy człowiek ma swój dom. Pan Jezus kocha nas wszystkich tak samo

i chce, aby każdy człowiek się z Nim spotkał. On nam pomaga w życiu, abyśmy mogli tak

jak On czynić dobro, mieć dobre serce. 

Jezus  jest  naszym  najlepszym  Przyjacielem.  Kiedy  się  z  Nim  często  spotykamy  i

rozmawiamy, stajemy się do Niego podobni. Nasze serce jest coraz bardziej podobne do

Jego Serca.

Miesiącem w którym w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa, jest

czerwiec. Czcimy Je śpiewając Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Cześć Boskiemu Sercu oddajemy również w każdy pierwszy piątek miesiąca. Ma to

związek z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque, w których Pana Jezus opowiedział

jej o Jego nieskończonym miłosierdziu dla ludzi i potrzebie zwrócenia się wszystkich do

Jego Serca poprzez specjalne nabożeństwo, będące dla odprawiających je źródłem wielkich

łask. 

Aby zapoznać się z historią tych objawień obejrzyj film Przesłanie Serca Jezusowego –

Małgorzata Maria Alacoque - https://youtu.be/kUS8mfHl4_Y

Zadanie domowe – W zeszycie pod tematem narysuje Serce Pana Jezusa i podpisz 
dwoma wybranymi przez siebie wezwaniami z Litanii do Serca Pana Jezusa. 

https://youtu.be/kUS8mfHl4_Y

