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Jaki Nowy Rok, taki cały rok!!!

Styczeń 2021

1 stycznia to bardzo dobry moment na podjęcie postanowień
noworocznych… wyznaczenia sobie nowych zadań i celów…
Zastanów się….
Czy pomagasz mamie i tacie w obowiązkach domowych?
Czy dokuczasz siostrze, bratu?
Czy pomagasz kolegom i koleżankom, gdy Cię o to poproszą?
Czy nie oglądasz za dużo bajek?
Czy nie spędzasz zbyt dużo czasu przed komputerem?
Czy odrabiasz z radością prace domowe?
Nowy Rok to doskonała okazja, by zmienić to w czym jesteś słabszy,
to co wymaga poprawy w Twoim zachowaniu oraz czas, by podjąć
nowe wyzwania i nauczyć się nowych rzeczy…

Zadanie:
Poproś rodziców o pomoc! Przygotujcie puszkę lub pudełko, do którego wrzucicie
razem z rodzicami karteczki z propozycją co zmienić w waszym zachowaniu lub czego
się nauczyć w tym roku. Karteczki możecie wyjmować z pudełka co tydzień, co miesiąc
lub w dowolnym czasie, by sprawdzić czy nastąpiła poprawa lub też czy nauczyliście się
już czegoś nowego 

1 stycznia każdego roku rozpoczyna się nowy rok
kalendarzowy. To święto nakazane w kościele
katolickim więc uczestnictwo we Mszy Świętej jest
obowiązkowe. Tego dnia kościół obchodzi
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,
zachęcając nas wszystkich, by oddać się w opiekę
Maryi – Mamusi Pana Jezusa i prosić ją, by razem
z nami przeżywała radości i trudy każdego kolejnego
dnia Nowego Roku.
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Święto Trzech Króli
6 stycznia obchodzimy w kościele
katolickimi Uroczystość Objawienia
Pańskiego czyli Święto Trzech Króli. Ci
Mędrcy prowadzeni przez gwiazdę
betlejemską przybyli do malutkiego
Jezusa, by oddać mu pokłon i złożyć
dary: złoto, mirrę i kadzidło. W tym
dniu dziękujemy Bogu za to, że nam się
objawił. I tak jak królowie przybyli do stajenki małego Jezusa tak i my
udajemy się do Kościoła, by oddać pokłon
i podziękować Bogu za jego obecność w naszym
życiu.
W tym dniu organizowane są także Orszaki
Trzech Króli, czyli uliczne jasełka podczas
których śpiewamy kolędy i w papierowych
koronach zmierzamy do stajenki, by pokłonić się
Jezusowi w stajence.

Zgodnie z tradycją w tym dniu na drzwiach naszych domów piszemy
kredą C+M+B (oznacza Christus Mansionem Benedicat, co oznacza Niech
Chrystus Błogosławi temu domowi) lub K+M+B (pierwsze litery imion
mędrców) z datą bieżącego roku. Obie formy są poprawne.
Jak zatem powinien wyglądać napis na drzwiach Twojego domu?
Zapisz poniżej:
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EUCHARYSTIA
Eucharystia to niezwykłe
spotkanie z Panem Jezusem, to
„dziękczynienie" składane Panu
Bogu za to, że nas stworzył.
Eucharystia to ofiara Jezusa
Chrystusa prawdziwie obecnego
pod postacią Hostii.
Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus dotyka naszego serca , byśmy
widzieli więcej, niż widzą nasze oczy, byśmy zobaczyli jak przemienia
chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Dokonuje się CUD NAD CUDAMI: chleb
zwykły, ten mały biały opłatek przemienia się w Boże Ciało czyli Hostię.
Nie zmienia się ani wygląd, ani zapach, ani smak. Zmienia się WARTOŚĆ
Chleba. To wyjątkowy chleb - pokarm dla DUSZY człowieka. Pan Jezus
wypełnia każdego, kto spożywa ŚWIĘTY CHLEB. Jego Ciało - Hostię
przyjmujemy w Komunii Świętej podczas Eucharystii. Serce człowieka jest
najpiękniejszym mieszkaniem dla Boga, a Msza Święta jest wyjątkową
ucztą, bo idziemy na spotkanie z samym
Bogiem! Każde ważne spotkanie wymaga
eleganckiego stroju. Zadbaj o swój wizerunek.
Miłość Pana Jezusa nigdy się nie skończy. Pan
Jezus bardzo kocha wszystkich ludzi,
a szczególnie dzieci. Pamiętaj, żeby przychodzić
do Pana Jezusa. On cały czas na Ciebie czeka!

JAK INACZEJ MÓWIMY NA EUCHARYSTIĘ???
Łamanie Chleba
Najświętsza
Ofiara
Święta i Boska liturgia
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PORZĄDEK EUCHARYSTII
OBRZĘDY
WSTĘPNE

LITURGIA
SŁOWA

LITURGIA
EUCHARYSTYCZNA

OBRZĘDY
KOŃCOWE

Pieśń na wejście

Czytanie biblijne

Procesja z darami

Ogłoszenia
duszpasterskie

Ucałowanie
ołtarza

Psalm
responsoryjny

Modlitwa
eucharystyczna

Znak krzyża i
pozdrowienie

Ewangelia

Obrzędy komunii
świętej: tj.

Homilia

modlitwa Ojcze Nasz,
obrzęd pokoju,
komunia święta

Akt pokuty
Wyznanie wiary
Hymn Chwała na
wysokości Bogu

Modlitwa
powszechna

Błogosławieństwo
kapłana nad
wiernymi
Ucałowanie
ołtarza
Pieśń na
zakończenie

Kolekta
(modlitwa)

Msza Święta sprawowana jest w Kościele. Ołtarz jest najważniejszym
i centralnym punktem Kościoła – symbolizuje i uobecnia Jezusa Chrystusa.
Na ołtarzu stoją świece. Obok ołtarza znajduje się ambona, z której
głoszone jest Słowo Boże. W pobliżu ołtarza lub w niektórych kościołach
nad ołtarzem znajduje się Krzyż będący symbolem krzyżowej ofiary
Chrystusa. Zazwyczaj za ołtarzem, ale w obrębie prezbiterium, znajduje
się tabernakulum. To specjalna zamykana szafka, w której
przechowywana jest Hostia czyli Pan Jezus. Hostia może też być
przechowywana w złotym naczyniu kształtem przypominającym słońce
w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu lub podczas procesji. To
monstrancja. W pobliżu tabernakulum znajduje się wieczna lampka,
świecąca na kolor czerwony, która symbolizuje obecność Jezusa.
W obrębie ołtarza znajduje się także kredens z ampułkami - stolik na
którym stoją naczynia z wodą i winem. Bardzo ważne miejsce w kościele
zajmuje Chrzcielnica, wypełniona wodą chrzcielną. Umieszczana jest poza
prezbiterium, tak by w obrzędzie chrztu mogło uczestniczyć wiele osób.
Zwróć też uwagę na dźwięki pojawiające się w czasie Mszy Świętej,
a zwłaszcza na dzwonki ołtarzowe – one informują o zmianie postawy
liturgicznej i swym dźwiękiem wielbią Boga.
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Obrazek ten przestawia prezbiterium, czyli miejsce w kościele przeznaczone dla
kapłana i służby liturgicznej. Czy potrafisz nazwać wszystkie oznaczone
przedmioty? Jeśli nie, przeczytaj raz jeszcze opis ołtarza z poprzedniej strony,
zwróć uwagę na wyrazy pogrubione 

Obrazek pochodzi ze strony: http://promyczek.pl/roraty-prezentacja-materialow
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Eucharystia
oczami

Świętych
Nudzicie się czasami na Mszy Świętej? Być może i Wy potrzebujecie
wzmocnić swoją motywację do uczestnictwa w Eucharystii? Z pomocą
przychodzą nam święci, którzy raczej się w kościele nie nudzili. Oto
wskazówki od nich:

Święci wiedzieli, że w Eucharystii uczestniczą wraz z aniołami
Kiedy będziecie uczestniczyli we Mszy Świętej
z zaledwie kilkoma innymi wiernymi, pamiętajcie, że
są pośród Was aniołowie! Niesamowite, prawda?
Podczas każdej Eucharystii modlą się z nami
i śpiewają ANIOŁY. Szkoda, że ich nie widzimy.
Św. Grzegorz Wielki mówił, że „niebiosa się otwierają
i rzesze aniołów zstępują, by wziąć udział w Świętej
Ofierze”, a św. Augustyn dodał, że „anioły otaczają
sprawującego ofiarę mszy świętej kapłana i służą
mu”.

Święci twierdzili, że Eucharystia to istota ich życia
Matka Teresa mówiła, że Eucharystia to pokarm duchowy,
który podtrzymuje ją w codziennym utrudzeniu. „Bez tego
nie wytrwałabym ani jednego dnia, ani jednej godziny” –
wyznała święta.

Święci chcieli oddawać cześć Bogu
Na pewno bardzo kochacie Pana Boga. Wyrazem waszej miłości do
Niego jest uczestnictwo we Mszy Świętej. Pan Jezus czeka na was
w kościele, nie tylko w niedzielę. „Jedna msza święta więcej oddaje
czci Panu Bogu, aniżeli wszystkie uczynki pokutne świętych, wysiłki
apostołów, cierpienia męczenników, a nawet płomienna miłość
Matki Najświętszej” – twierdził św. Alfons
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Święci we mszy odnajdywali radość
Bóg jest jedynym źródłem prawdziwego szczęścia.
Wiedząc to, święci uczestniczyli w Eucharystii, aby
odnaleźć prawdziwą radość.
„(...)radość odnawia się nieustannie, kiedy codziennie przyjmuję ciało
Pana naszego w czasie Eucharystii” – wyznała Dorothy Day.

Eucharystia to cud nad cudami

Obrazek pochodzi ze strony:
https://sklep.gosc.pl/produkt/roraty2020-cud-nad-cudami_dekoracja/

Czy ty masz radość w sercu podczas Mszy
Świętej? Spróbuj podczas Eucharystii skupić
się tylko na Panu Jezusie. Cały czas OBSERWUJ,
co dzieje się na Ołtarzu. Zapewniam cię.
Podczas Mszy Św. Odbywa się CUD. Tam jest
prawdziwy
Jezus.
PRAWDZIWY!!!
Nieprawdopodobne? A JEDNAK :)
Św. Leonarda z Porto Maurizio powiedział:
„O, nierozumni, co czynicie? Dlaczego nie
śpieszycie do kościołów, aby wysłuchać tyle
mszy świętych, ile tylko się da?”. Natomiast
Św. Teresa z Lisieux: „Gdyby ludzie znali
wartość Eucharystii, służby porządkowe
musiałyby kierować ruchem u wejścia do
kościołów.”

Eucharystia to autostrada do nieba
To słowa Błogosławionego Carla Acutis. Większość
chłopaków lubi komputery i szybkie samochody. To
tak jak Carlo Acutis, który był geniuszem
komputerowym, ale nie tylko. On szczególnie
umiłował Eucharystię, a istotą jego życia było żyć
z Jezusem, dla Jezusa, w Jezusie…”Być zawsze
zjednoczonym z Jezusem, oto mój plan na życie”.

BIERZCIE Z NICH PRZYKŁAD. KAŻDY ZE
ŚWIĘTYCH MOŻE BYĆ TWOIM IDOLEM
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Dzień Babci i Dzień Dziadka
"Dziadkowie są skarbem w rodzinie. Opiekujcie się
nimi i kochajcie ich".
Tak Papieża Franciszek mówi o naszych Dziadkach.

Święto Babci i Dziadka zawsze obchodzimy 21 i 22 stycznia. Czy wiesz
kim byli dziadkowie Pana Jezusa ? To Anna i Joachim. Ich imiona
oznaczają łaskę i Bóg podniesie, wzmocni. A jakie imiona noszą Wasi
dziadkowie? Czy wiecie co oznaczają? Rodzice Maryi są patronami
dziadków. Podarujmy Babci i Dziadkowi duchowy prezent - modlitwę.
To Babcia i Dziadek często uczą nas cierpliwości w czekaniu, bo dla Pana
Boga nie istnieje kategoria "za
późno". Uczą nas zaufania Panu
Bogu całym sercem . Dbają, aby
modlitwy zapadły nam w pamięć,
dają poczucie bezpieczeństwa, uczą
dobroci i wyrozumiałości. To Babcia
i Dziadek mają dla nas czas i miłość.
Przytul swoją Babcię i Dziadka
najmocniej jak umiesz, możesz to
robić codziennie, ale szczególnie
pamiętaj o nich w dniu ich Święta!!!
Powiedz, że ich kochasz i odmów
modlitwę w ich intencji.

Przygotuj laurkę, jako Twój dar serca dla Pana Jezusa, Twój wyraz
wdzięczności za Jego miłość. Swoją pracę wyślij na adres email
parafii lub dostarcz do Zakrystii do 31.01.2021 r. Rozstrzygnięcie
konkursu 07.02.2021 r.
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