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39.

Jezus żyje i jest z nami.

1. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie tekstu.
Jezus obiecał, że będzie z nami i jest obecny w naszym życiu, w domu, szkole,
parafii, a szczególnie we Mszy Świętej. Jest Przyjacielem, który chce być blisko
nas, chce nam pomagać. Jego obecność sprawia, że czujemy się kochani i potrafimy kochać oraz służyć innym.
Kiedy Jezus umarł na krzyżu, wielu z Jego przyjaciół było bardzo zasmuconych. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwóch Jego uczniów wędrowało do
wsi Emaus, byli zmęczeni i smutni. Rozmawiali ze sobą o tym, co się
wydarzyło w Jerozolimie. Nagle podszedł do nich Jezus i kroczył razem z
nimi. Jednak uczniowie nie rozpoznali swojego Nauczyciela. Jezus zapytał:
„Dlaczego macie opuszczone głowy i jesteście smutni?” Wtedy obaj
zatrzymali się zdziwieni, gdyż wydawało im się to dziwne, że ktoś nie wie, co
się wydarzyło. Opowiedzieli Mu o śmierci Jezusa na krzyżu, o swoim smutku
i rozczarowaniu: „Z Jezusem było tak wspaniale! Jezus opowiadał nam o
dobrym Bogu! On nas kochał! Ale teraz Jezus nie żyje. Już trzy dni leży w
grobie”. Jezus wysłuchał mężczyzn, szedł z nimi dalej i próbował ich
pocieszyć. Kiedy tak rozmawiali, zrobiło się późno. Gdy dotarli do Emaus, był
już wieczór. Wtedy mężczyźni zaproponowali Jezusowi: „Jest już późno,
zaraz zrobi się ciemno. Chodź z nami do domu!” Prosili Go też: „Zostań z
nami!”
Jezus wszedł z nimi do domu. Wspólnie zasiedli do stołu, aby zjeść kolację
Jezus wziął chleb w swoje ręce, błogosławił, odmówił modlitwę dziękczynną,
podzielił go na kilka części i podał każdemu po kawałku do zjedzenia
Wtedy uczniom otworzyły się oczy i rozpoznali Jezusa: „To jest Jezus! On
żyje!”
Gdy uczniowie wrócili do swoich przyjaciół w Jerozolimie, opowiedzieli, co im się
przytrafiło: „Jezus żyje! Spotkaliśmy Go!

Tak dobra nowina o zmartwychwstaniu Jezusa rozeszła się po całym świecie.
Dzieci próbują odpowiedzieć na pytania:
– Jak my możemy rozpoznawać Pana Jezusa?
– Gdzie możemy się z nim spotkać?
– Jaki jest wasz udział we Mszy Świętej w niedzielę i święta?
– Dlaczego powinniśmy chętnie i z radością chodzić do kościoła?

Wykonują polecenia ze strony 80 i 81 w podręczniku.
Prace z tego dnia przesyłamy do oceny:

Ponieważ na Mszy Świętej może być już w naszym
parafialnym kościele 35 osób, zapraszam Was do udziału
w Eucharystii , według zaproponowanego przez Księdza
Proboszcza porządku http ://www. parafiamaslowice.pl

Pamiętajmy o codziennej modlitwie.
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