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SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!! –
STOLICO MĄDROŚCI – MÓDL SIĘ ZA NAMI !!!
Pan Jezus oddał za nas życie, potem leżał w grobie i trzeciego dnia zmartwychwstał czyli wstał z grobu. Wielu ludzi
było tego świadkami. Potem Pan Jezus jeszcze 40 dni był wśród ludzi na ziemi. Jeszcze nauczał , wyjaśniał, dawał
wskazówki. Wiedział że po tych 40 dniach odejdzie na zawsze z ziemi. Wstąpił do Nieba. Obiecał mam, że będzie tam
czekał na nas, że szykuje nam mieszkania, że w Niebie wszyscy się spotkamy. I to jest prawda. Ale żeby mogło się tak
stać w sposób prosty, nie możemy pobłądzić, nie możemy zgubić wiary, nadziei na Niebo, nie możemy stracić miłości
do Boga i ludzi. Pan Jezus wstąpił do Nieba 2 tysiące lat temu – to bardzo dawno – a świat nadal istnieje, i ziemskie
sprawy toczą się dalej. Wszystko się rozwija, nauka, technika, sztuka, architektura, nawet sposoby przygotowywania
posiłków. Życie dzisiejszego człowieka jest zupełnie inne niż człowieka z czasów Jezusa, czy 500 lat później, czy tysiąc
lat później , czy nawet 100 lat temu. Jedno się nie zmienia – nasza Wiara, Nadzieja i Miłość. Nie zmienia się też
Prawda zawarta w Słowach Pisma Świętego. Pan Jezus wiedząc jak człowiek jest słaby, zmienny, jak łatwo błądzi,
postanowił jednego ze swoich apostołów uczynić swoim zastępcą na ziemi. Nie mylcie z następcą, bo nie ma
następnego Jezusa, tak jest wśród królów – był król , umarł i jest jego następca, czyli inny, następny król. Tego
zastępcę Pan Jezus obdarza Łaskami w szczególny sposób. Tak że jak mówi, to nigdy się nie myli w sprawach Wiary i
Moralności –dokładnie będziecie się o tym uczyć w szkole. Przypomnijcie sobie jak opowiadałam o kapłanach - Pan

Jezus przed swoim wniebowstąpieniem zawołał do siebie apostoła Piotra , i trzy razy zapytał go,, Piotrze
czy ty mnie miłujesz’’ a Piotr za każdym razem odpowiadał ,,tak Panie’’ a Pan Jezus za każdym razem
odpowiadał ,,paś owce moje’’ W ten sposób Pan Jezus, który za chwilę wstąpi do Nieba, ustanowił apostoła
Piotra, swoim zastępcą. Zastępcą na ziemi . Nie mylcie z ,,następcą’’ bo Piotr nie jest następnym Jezusem, lecz zastępuje Jezusa na ziemi w nauczaniu i kierowaniu ludźmi ochrzczonymi i wierzącymi w Boga. Piotr
został najważniejszym kapłanem. Od słowa papa czyli ojciec – przez setki lat powstało słowo papież. I to
jest ta misja- nauczać, prowadzić, opiekować się , dbać o Prawdy Wiary, budować Kościół. Ale jest też i
funkcja . Zapytam się was – kto jest najważniejszą osobą w przedszkolu ? No oczywiście pani dyrektor- dba
o wszystko – o budynek, o ogród, o jedzenie, o naukę, o zdrowie, o zabawki, o książki, o dobre maniery,
dobre nawyki, nawet o szatnię. Oczywiście zatrudnia do wykonania tego wszystkiego odpowiednie osobyróżnych nauczycieli, panie kucharki, panie opiekunki, pana do napraw, pana ogrodnika itp. – i wszyscy
muszą słuchać poleceń pani dyrektor. Podobne zadania ma papież, który na ziemi jest dyrektorem
wszystkich księży i ludzi wierzących. Kieruje, wyznacza, dba o dobro, przypomina i upomina, zarządza
kościołem i Kościołem- pamiętacie- mury i ludzie. I to jest ta funkcja bycia papieżem . Od czasów świętego
Piotra, jak jeden papież umierał to wybierano następnego. Papieży wybierają kapłani-kardynałowie z
różnych krajów - będzie o tym w szkole. Od świętego Piotra było 266 papieży. Każdy z nich wybierał sobie
nowe imię. Teraz 266 papieżem jest papież Franciszek który pochodzi z dalekiej Argentyny. Przed nim był
papież Benedykt XVI który pochodził z Niemiec. Przed Benedyktem był papież Jan Paweł II który pochodził z
Polski !!!!!!! był 264 papieżem i panował 27 lat i ogłoszono Go świętym. Uczyliśmy się o nim. Pamiętacie
piosenkę z klaskaniem ..,, Czy wy wiecie że mieliśmy papieża ?(3x ) - Papieża który rodem z Polski był –tak
jak my!!!!!Pełen mocy, świętości i chwały (3x) - Święty Janie Pawle drugi – módl się za nami!!!(3x)
Bardzo proszę rodziców o pokazanie dzieciom ilustracji – foto, trzech ostatnich papieży. ( w dowolnej
formie - YouTube, album, cokolwiek )
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