W środę 31 marca kończymy czas Wielkiego Postu.
Od Czwartku 1 kwietnia zaczynamy Święte Triduum Paschalne.

Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu

WIELKOPOSTNY BOŻY KĄCIK
Część 7

GRATULACJE!

Przez 40 dni wytrwale czytaliście fragmenty
Pisma Św., wykonywaliście zadania i przemienialiście swoje serca, by dobrze
przygotować się do Świąt Wielkiej Nocy! Żyj blisko Boga – CODZIENNIE!

29 marca – poniedziałek
Maria wzięła funt olejku nardowego i namaściła nim stopy Jezusa.
(J 12, 1-11)
Olejek nardowy kosztował ok. 15 tysięcy złotych. To, co zrobiła Maria,
było niepojęte. Dlaczego tak postąpiła? Pan Jezus przywrócił do życia jej
brata- Łazarza. Była tak szczęśliwa, że w ten sposób chciała się
odwdzięczyć. Bardzo Pana Jezusa kochała i chciała Mu ofiarować coś
cennego. W Wielkim Tygodniu, tak szczególnie spróbuj dać Panu Jezusowi
coś od siebie. Jest takie powiedzenie : Czas to pieniądz…
Może zamiast 15 tysięcy złotych ofiarujesz Panu
Jezusowi 5 minut czytania Pisma Świętego?

Opracowanie Bożego Kącika: S. Eliasza, Urszula Szkudlińska, Katarzyna Sosulska-Pudełek, Aneta Poręba

To będzie dla Niego Twój bezcenny dar.

Najważniejsze Księgi Pisma św. to Ewangelie. Imiona Ewangelistów są
zapisane poniżej, ale litery zostały pomieszane. Odczytaj je.

1.AZETUSM

………………………

3.ZSŁKAU………………………….

2.AEMRK……………………………
4.ANJ………………………………….

30 marca- wtorek
Nie znam tego człowieka… (J 13, 21-33. 36-38)
Gdy Pan Jezus został pojmany, tylko apostoł Piotr poszedł na miejsce,
gdzie odbywał się sąd. Był sam wśród wrogów, dlatego z lęku – zaparł się
Pana Jezusa. Czasami zdarza się, że grupa ludzi ma zdanie totalnie inne niż
moje. Boję się przeciwstawić. Nie wiem , jak zareagują. Nie chcę być
wyśmiany. Czasami znak krzyża przed posiłkiem w obecności innych osób
to wielka odwaga i przyznanie się do Pana Jezusa. Czy jestem odważny
dla Pana Jezusa?

31 marca – środa
Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. (Mt 26, 14-25)
Judasz zdradzi Pana Jezusa za 30 srebrników. Zastanów się, jak często
coś lub ktoś „przekupuje” cię, żebyś odwrócił się od Boga. Może kolega
lub koleżanka chce się spotkać w czwartek po południu (wtedy, kiedy
odbywa się droga krzyżowa) .A może zapowiadają w TV film/bajkę
w niedzielę (kiedy to zwykle uczestniczysz we Mszy Św.)?
Co wybierasz? Można się oburzać na Judasza, ale czy czasami nie
zachowujesz się jak on?

Odczytaj w jaki sposób Judasz zdradził Jezusa?
2b 1c 1a 1b 3a 2c 3b 3c 2a

Pomódl się dzisiaj o dar męstwa i odwagi , abyś TY nigdy nie
wstydził się przyznawać do Jezusa.
W czwartek swoje święto mają kapłani. Narysuj kartkę/laurkę
z życzeniami dla księży naszej parafii, wyślij do katechetów
(na mobidziennik) – oni przekażą dalej Twoje życzenia.

Powiedz swojej mamie i tacie, że ich kochasz.
Możesz się też przytulić i ucałować.

