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SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!! –
STOLICO MĄDROŚCI – MÓDL SIĘ ZA NAMI !!!
,,Idzie Jezus ulicami, bardzo chce się spotkać z nami ! „ tak jest naprawdę . Jak to rozumieć ? Pan Jezus jest
żywy, prawdziwy , ukryty w Chlebie . W każdym momencie, na całej Ziemi dokonuje się cud. Cud
przeistoczenia – czyli kapłan w czasie Mszy świętej modli się trzymając w rękach kawałek chleba – to ten
biały opłatek ( nazywamy go komunikantem) i wtedy staje się cud – z Nieba na ołtarz przychodzi Pan Jezus i
ukrywa się w tym chlebie. Chleb w którym ukryty jest Pan Jezus nazywamy – Hostią lub Najświętszym
Sakramentem. Podobnie jest z winem, ale o tym będziecie się uczyć w szkole . Właśnie Najświętszy
Sakrament miał Pan Jezus na myśli mówiąc apostołom że zostanie z nami aż do końca świata. Hostie
rozdaje ludziom kapłan do ust. My przyjmujemy Pana Jezusa w czasie Komunii świętej podczas każdej Mszy
świętej.
Wasi rodzice bardzo dbają o was. Smacznie i zdrowo wam gotują, kupują różne zdrowe owoce – a
wszystko po to byście rośli, byli zdrowi i mieli dużo sił do biegania. Natomiast Najświętszy Sakrament jest
pokarmem naszej duszy. Gdy przyjmujemy Najświętszy sakrament dostajemy dużo łask i łatwiej nam jest
być dobrym, miłym, posłusznym, opiekuńczym, zgodnym, łatwiej nam pokonać trudy życia być mądrym i
modlić się. Nasza dusza rośnie i pięknieje. W kościołach często wystawia się Pana Jezusa ukrytego w Hostii
by ludzie mogli pomodlić się. Wtedy Hostię wkłada się do takiego pięknego naczynia z okienkiem które
nazywa się monstrancją. Te monstrancje są bardzo ozdobne, często przypominają słońce z promieniami i
choć bywają najróżniejsze, to wszystkie mają w środku okrągłe okienko. Pan Jezus zawsze jest w kościele,
ale raz w roku jest wynoszony w pięknej monstrancji z kościoła na ulice naszych miejscowości . W
uroczystej procesji ksiądz oprowadza Jana Jezusa między naszymi domami. Na tę okazję przystrajamy
okna, balkony czy nawet domy kwiatami, obrazami, wstążeczkami. ,,Idzie Jezus ulicami ,bardzo chce się
spotkać z nami’’ To się nazywa procesja Bożego Ciała . Przed Panem Jezusem w monstrancji idą
dziewczynki i sypią kwiatki. Za Panem Jezusem idzie orkiestra i ludzie. Jako dzieci Boże bierzemy udział w
procesji . W ten sposób publicznie wyznajemy swoją wiarę w obecność Pana Jezusa pod postacią Chleba.
ZADANIE: Przy pomocy rodziców wysłuchaj w skupieniu pieśni z You-Yubie,, O Jezu w Hostii utajony’’ Jest
wielu wykonawców, można wybrać, ja polecałabym - Paweł Piotrowski. Ale wszystkie wykonania są piękne.
Proszę też obejrzyj filmiki. Jeżeli lubisz rysować to proszę narysuj ilustrację do dzisiejszej pogadanki. Może
ubrane pięknie okno z okazji procesji Bożego Ciała, może wazon z kwiatami, może monstrancję,
może………………a potem włóż do teczki z pracami . Może kiedyś uda się nam wspólnie obejrzeć. Proszę
taką naucz się na pamięć rymowanki,, Idzie Jezus ulicami……..
Bardzo proszę rodziców o wyszukanie i pokazanie dzieciom filmiku na You Tube,, Uroczystość Bożego Ciała
–Jaś’ to są dwie części 1.Boże Ciało dlaczego . 2.Wielkie przygotowania.
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