Kochani moi,
Dzisiejszy temat: Zaproszeni na Bożą ucztę.

Bardzo proszę na początek powtórzyć modlitwę Wierzę w Boga.
Posłuchaj Ewangelii:
http://www.biblijni.pl/%C5%81k,14,15-24
Domyślam się, że ta nauka jest dla Was trudna, dlatego już śpieszę z wyjaśnieniami 
W przypowieści mamy gospodarza, który zaprasza ludzi na ucztę – przyjęcie. Jednak wielu
z nich odmówiło. Jeden tłumaczył się, że kupił pole, które musi obejrzeć. Inny kupił woły,
aby pracowały w jego gospodarstwie i tłumaczył się, że musi je wypróbować. Inny jeszcze
tłumaczył się, że dopiero co poślubił żonę i musi jej poświęcić czas. Rozgniewany gospodarz
(któż nie czułby się rozgniewany, gdyby zaproszeni goście nie przyszli na przyjęcie?) nakazał
słudze, aby przyprowadził na ucztę wszystkich ubogich, chorych, niewidomych. Oni nie
odmówią, przyjdą i będą ucztować razem z hojnym gospodarzem.
I teraz moi drodzy…
Gospodarzem jest Pan Jezus. Zaprasza On ludzi na ucztę – Eucharystię do swojego domu –
Kościoła. Jednak dzisiaj, wielu z nas tłumaczy się, że nie ma czasu dla Pana Jezusa. Bo
właśnie kupiliśmy nowy telewizor, nowy komputer i to tym rzeczom musimy poświęcić czas.
Pan Jezus zaprasza więc do siebie tych, którzy nie mają dóbr materialnych i chcą się
naprawdę spotkać z Jezusem.
Zastanówcie się, ile razy opuściliście Mszę Świętą – Eucharystię z powodów lenistwa, czy
innych rzeczy, którym poświęciliście czas.
Przyjmując zaproszenie Pana Jezusa, wyrażamy pragnienie obecności Boga w naszym życiu
i sercu.
Posłuchaj piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=xyVjzoxMbKE
i wykonaj ćwiczenie na stronie 99 (lub w zeszycie).

Dopasuj powstałe hasła do obrazków:

Drodzy Rodzice, w związku licznymi rozterkami odnośnie spowiedzi przesyłam link, który
pomoże Państwu porozmawiać z dzieckiem o sakramencie pokuty. Mam nadzieję, że to
spotkanie z Panem Bogiem i Jego Miłosierdziem nie będzie stresującym wydarzeniem. W tej
kwestii pozostaję do dyspozycji Państwa i Dzieci. Proszę pisać jeżeli są pytania, czy
wątpliwości.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGS5WgF-C8Q

Dla dzieci przesyłam link https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY
Formuła spowiedzi jest różna od naszej, ale idea i sens pozostają niezmienne – miłość i
przebaczenie Pana Jezusa.

Na deser polecam piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=vYmJDMvrKd4
https://www.youtube.com/watch?v=ACi_JUeFBhU
https://www.youtube.com/watch?v=af0BH3NbnZA

Pozdrawiam i życzę dobrego tygodnia 
Kasia Sobczak

