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Szczęść Boże!
Pan Jezus ustanowił Sakrament Chrztu Świętego.
Dobrze pamiętacie że jak Pan Bóg stworzył Adama i Ewę to dał im cząstkę siebie w postaci duszy
nieśmiertelnej (Jeżeli dziecko pamięta to można zaśpiewać,, Bóg nieśmiertelną duszę dał” ) Ta dusza
była piękna czysta . Za namową złego ducha Adam i Ewa chcieli oszukać Pana Boga i wtedy na ich
pięknej duszy powstała plama. Od tego czasu każdy człowiek rodzi się z plamą na swojej duszy
nieśmiertelnej -( tu rymowanka-)-,,Dobrze pamiętamy że po Adamie i Ewie plamę na duszy mamy”.Adamowi i Ewie Pan Bóg powiedział ,,idźcie na ziemię, módlcie się i pracujcie, i pamiętajcie ze Ja was
zawsze widzę, słyszę i bardzo kocham”( to dzieci potrafią powiedzieć same). I obiecał że ześle
Zbawiciela który- uwolni ludzi od tej plamy. Rymowanka –,, A gdy Pan Bóg obiecuje – słowa zawsze
dotrzymuje”. Pamiętacie ? i tak się stało . Maryja urodziła Jezusa, Syna Bożego . Jakie mieliśmy wtedy
święta ??? Potem Pan Jezus urósł na chłopca, pomagał Józefowi i Maryi. Potem stał się dorosły, duży,
mądry ,piękny i dobry – zupełnie podobnie jak wasz tata.
Wtedy wyszedł do ludzi i zaczął nauczać. Przypominał ludziom i uczył o Bogu, o postępowaniu ludzi ,
uczył jak żyć .Dużo ludzi przychodziło, słuchało, ich serca przemieniały się na lepsze. Ale Pan Jezus
zauważył że coś przeszkadza ludziom przyjąć Słowo Boże. Niby słuchają ,niby chcą ,ale to trwa krótko.
Czy domyślacie się co tak przeszkadzało, co odbijało słowa Jezusa i nie pozwalało zostać na zawsze w
duszy człowieka ? tak to ta plama po Adamie i Ewie bardzo przeszkadzała. Pan Jezus ustanowił
Sakrament zmycia tej plamy z duszy człowieka. Ten sakrament nazywa się Chrzest Święty.
Dzisiaj rodzice zanoszą dziecko do kościoła i proszą kapłana u udzielenia sakramentu chrztu świętego
dla swojego dziecka. Kapłan modli się, polewa główkę wodą święconą, namaszcza głowę olejem
świętym i nadaje dziecku wybrane przez rodziców imię. Zapala się wtedy świecę na znak otrzymania
Darów Ducha Świętego, oraz nakłada się na dziecko białą koszulkę na znak pięknej czystej duszy
nieśmiertelnej – bez żadnej plamy. Dary Ducha świętego są bardzo ważne – pomagają nam być
dobrym, mądrym, pięknym. Dokładnie będziecie uczyć się o tym w szkole.
A dzisiaj mam taki wierszyk:,, W Chrzcie Świętym, Bóg przytulił mnie do siebie !
Chce mnie spotkać - kiedyś w Niebie”
Nasza piosenka to:,, Dzieckiem Bożym jestem ja’’ (łatwo można znaleźć na You Tube – po wpisaniu
tytułu,- śpiewamy tylko refren resztę słuchamy. Bardzo proszę rodziców o pokazanie dziecku filmiku z
uroczystości Chrztu św. Jest tego na you Tube bardzo dużo)
ZADANIA: *jeżeli ktoś ma książkę to str.!5,16, 17.
*kolorowanka jeżeli uda się ją wydrukować
* rysunek własny do tematu (może być świeca, koszulka z plamą obok bez plamy i krople
wody, kościół, Krzyż święty- i co sobie dziecko wymyśli )
SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!!!!
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