KATECHEZA W PRZEDSZKOLU IX
20. – 22. 05. 2020 – PAN JEZUS DZIAŁA PRZEZ KAPŁANÓW.
SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!! –
STOLICO MĄDROŚCI – MÓDL SIĘ ZA NAMI !!!
Z pewnością zauważyliście że już drugą katechezę zaczynam- STOLICO MĄDROŚCI-MÓDL SIĘ ZA NAMI!
Pamiętacie jak o tym opowiadałam? To jest taka krótka modlitwa , prośba do Matki Bożej o pomoc.
Mądrość jest Darem Bożym i jest dla każdego człowieka bardzo ważna. Gdybyśmy się spotykali na sali to
po modlitwie, tak właśnie prosilibyśmy Maryję o pomoc . Chodzi o to abym ja potrafiła wam dobrze
przekazać wiedzę , a wy żebyście potrafili ją przyjąć.
Gdy Pan Jezus był tu z nami to zadziwiał nas cudami ! i nie tylko . Pan Jezus głosił piękne nauki, ustanawiał
sakramenty. Jeden już poznaliśmy – ten co na naszej duszy zmywa plamę po Adamie i Ewie , i nazywa się ------------------------------------? Inne sakramenty ustanowione przez Pana Jezusa to : Eucharystia, Pojednanie,
Bierzmowanie, Namaszczenie chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo – w sumie jest ich siedem. Dokładnie
będziecie się o tym uczyć w szkole. Pan Jezus gdy chodził wśród nas miał wielu słuchaczy. Z pośród nich
wybrał sobie 12 uczniów. Gdziekolwiek szedł i cokolwiek czynił, uczniowie Jego zawsze byli z Nim. Pan Jezus
wszystko im dokładnie wyjaśniał, szczegółowo nauczał . Tych uczniów nazywamy apostołami. Oni też nie
wszystko rozumieli co Pan Jezus im mówił, ale z czasem to wszystko się wyjaśniło i nabrało sensu. Tak było
gdy Pan Jezus zaprosił ich na uroczystą kolację. Na tej kolacji Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii –
powiedział uczniom że ich opuści, - ale zawsze będzie z nimi i z ludźmi którzy wierzą ukryty, prawdziwy i
żywy, w tym chlebie i winie- . Uczniowie byli zdziwieni. A potem Pan Jezus ustanowił Sakrament
Kapłaństwa – mówiąc do uczniów: -,, to czyńcie na moją pamiątkę’’. To dla uczniów było bardzo trudne do
zrozumienia. Podobnie jak dla nas. My staramy się to zrozumieć, ale przede wszystkim przyjmujemy słowa
Pana Jezusa jako Prawdę. Wierzymy we wszystko co Pan Jezus mówił, bez sprawdzania, dociekania,
porównywania, kontrolowania i udowadniania tego. Na przykład: ktoś mówi - w kubku jest sok. Zawsze
możemy sprawdzić, zobaczyć co właściwie jest w kubku – sok, woda, mleko czy nic nie ma. Z Wiarą jest
inaczej – wierzymy i nie mamy wątpliwości ze tak właśnie jest . Potem pamiętacie Pan Jezus oddał życie,
leżał w grobie i trzeciego dnia wyszedł z grobu żywy i prawdziwy. Potem przez 40 dni spotykał się z
uczniami i ludźmi, nauczał , wyjaśniał, ustanowił Sakrament Pojednania. Po 40 dniach pożegnał się z
apostołami , zostawił im ostatnie wskazówki i wstąpił do nieba. Apostołowie zostali na ziemi i mieli pełnić
kapłańskie obowiązki według nauki Pana Jezusa. I tak się stało. Z biegiem czasu kapłanów było coraz więcej,
podobnie jak i ludzi na świecie. W życiu człowieka kapłan jest konieczny, by ludzie nie pobłądzili, kapłan jest
takim pośrednikiem między Jezusem a ludźmi. W czasie pełnienia Sakramentów za każdym kapłanem stoi
sam Pan Jezus. Dla nas i dla wielu kapłanów jest ON niewidoczny , choć bywają tacy którzy mieli łaskę
widzenia. Ale każdy ksiądz potwierdza, że w czasie sprawowania Sakramentów czuje obecność Pana Jezusa.
I tak jest naprawdę. Ja w to wierzę i Wam też życzę łaski Wiary .
ZADANIE: w podręczniku obejrzyj str.29. przypomnij sobie o czym mówiliśmy wtedy. Spójrz na dolną
ilustrację- str.35 oraz38 – co robi kapłan ? Opowiedz ( bratu, siostrze, lub komuś ) ilustrację str69. Na YouTubie proszę wpisać pieśń- ,,Ofiaruję Tobie Panie Mój” Tak śpiewa serce każdego księdza. Nasze też może.
Spróbuj się nauczyć tej pieśni .
SZCZĘŚĆ BOŻE !!!!!------- pani Maria Kozłowska

