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WIELKI POST trwa …………….. dni i zaczyna się w ……………………………..
…………………………. . To czas przygotowania naszych serc na niezwykłe
rzeczy, najpierw przeżywamy mękę, czyli drogę …………………………….
Pana Jezusa, by na końcu radować się Jego ………………………………………. .

W Wielkim Poście Bóg chce nam powiedzieć, że da nam
NOWE SERCE, które potrafi kochać piękniej!
ZADANIE NR 1 NA WIELKI POST: Skoro już wiesz ile trwa Wielki Post, wypisz
na małych karteczkach imiona wszystkich bliskich Ci osób. Złóż karteczki
na pół i włóż je do pudełka. Codziennie wieczorem podczas modlitwy
wylosuj jedną karteczkę z imieniem osoby i pomódl się za nią. W ten
sposób przez cały Wielki Post dokonasz czegoś cudownego – otoczysz
modlitwą aż 40 osób, które lubisz i kochasz. To piękny dar dla drugiej
osoby i bardzo dobry uczynek!

WYDARZENIE BIBLIJNE
Zaczął się Wielki Post, w którym wspominamy
mękę i śmierć Pana Jezusa. Jezus został przez
złych ludzi oskarżony o rzeczy, których nie
zrobił i skazany na śmierć. Włożono mu na
ramiona ciężki krzyż i wyprowadzono na
wzgórze za miastem, gdzie Jezus został
ukrzyżowany. Choć doskonale wiedział co Go
czeka, umarł na krzyżu i oddał swoje życie,
żeby zbawić świat.
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Czy Pan Jezus został sam ze swoim cierpieniem? Uczniowie spali, gdy
Jezus przed aresztowaniem drżał, obawiając się śmierci. Judasz wydał Go
za 30 srebrników. Piotr, przywódca apostołów, zachowywał się tak, jakby
wcale nie znał Jezusa... Kiedy został ukrzyżowany, pozostała z Nim już
tylko garstka bliskich: kilka kobiet, Maryja - Jego Matka oraz najbliższy
przyjaciel, Jan. A jak Ty możesz pomóc Panu Jezusowi w cierpieniu?

Droga cierpienia Jezusa
1) Jezus ustanawia
Eucharystię
2) Jezus modli się w
Ogrójcu
3) Jezus zostaje
zdradzony
przez Judasza

4) Jezus zostaje
postawiony przed
Sanhedrynem
5) Piotr wypiera się
Jezusa
6) Jezus zostaje
biczowany

14) Jezus umiera
na krzyżu
13) Jezus zostaje
przybity do krzyża

12) Weronika
ociera twarz
Jezusowi
11) Szymon z Cyreny
pomaga Jezusowi
10) Jezus upada pod
krzyżem
9) Jezus niesie krzyż
8) Jezus staje przed
Piłatem

7) Jezus zostaje ukoronowany cierniową koroną
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ZADANIE NR 2 NA WIELKI POST: Wybierz jedną osobę, którą znasz. Może to
być Twoja mama, tata, babcia lub kolega i ustal z nimi, że każdego dnia
w Wielkim Poście będziecie sobie wzajemnie mówić o tym, co dobrego
Twoim zdaniem zrobiła ta osoba, a ona to samo powie o Tobie. W ten
sposób pokażesz innym ich dobre uczynki, a oni pokażą to samo Tobie.
To zadanie nauczy Cię dostrzegać dobro i piękno w sobie i innych.

FRAGMENT Z PISMA ŚWIĘTEGO
"Wy jesteście przyjaciółmi moimi" J 15,9-17
Właśnie tak powiedział do nas Pan Jezus.
"Jakie to szczęście mieć takiego
przyjaciela!" - zawołała Zuzia i popędziła
skakać na skakance z koleżankami. Później
jeździła na rowerze z bratem, a następnie
razem z kuzynkami bawiła się lalkami.
Wieczorem szepnęła mamie na ucho:
"Moim największym przyjacielem jest Pan
Jezus". I zaraz potem usnęła, nie mówiąc
przyjacielowi ani "dobranoc" ani "dziękuję"
ani "jesteś dla mnie najważniejszy". Czy tak postępuje się z przyjaciółmi?
Dla przyjaciela trzeba mieć czas. Trzeba mu opowiadać o swoich
radościach i smutkach, no i trzeba słuchać tego, co ma nam do
powiedzenia.
ZADANIE: Zastanów się kiedy ostatnio rozmawiałeś z Panem Jezusem?
Jeśli tego nigdy nie robiłeś, zacznij już teraz! On Cię słyszy i czeka na
Ciebie zawsze! Pamiętaj o tym, że On jest w każdym człowieku.

ŚWIĘTYM BYĆ…
Święty Józef - patron rodzin
Był mężem Maryi i opiekunem Pana Jezusa. Z zawodu był stolarzem i
cieślą. Wraz z Maryją i małym Jezusem musiał uciekać przed złym
Herodem do Egiptu. To Pan Bóg powierzył mu troskę o Syna Bożego,
którego Józef umiłował ojcowskim sercem. Ta wyjątkowa misja sprawiła,
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że oprócz Matki Najświętszej mamy jeszcze drugi
wzór do naśladowania - właśnie Świętego Józefa.
Papież Franciszek napisał, że: "Wszyscy mogą
znaleźć w Świętym Józefie, mężu, który przechodzi
niezauważony, człowieka dyskretnego, ukrytego,
pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych.
Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy
są pozornie ukryci lub na "drugiej linii", mają
wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia".

MODLITWA:
Święty Józefie, powierzamy Ci nasze rodziny. Wprowadź Jezusa do
naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości,
zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i
wieczne. Amen

DEKALOG CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
7. NIE KRADNIJ
W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje
szanować własność:
1. swoją - każdy ma prawo posiadać własne
rzeczy
2. cudzą - cudza własność jest święta
3. społeczną - należącą do wszystkich np.
szkoły, drzewka, ławki w parku. Przeciwko
siódmemu przykazaniu grzeszy każdy, kto
zabiera bliźniemu jego własność, czyli
kradnie lub niszczy to, co do niego nie
należy oraz nie oddaje znalezionych lub pożyczonych rzeczy. Pamiętaj, by
oddać koleżance lalkę, którą Ci pożyczyła na czas zabawy, a koledze
samochód. Nie bój się także upominać tych, którzy nie oddają Ci Twoich
rzeczy. Nie zapomnijcie wyciąć obrazka, nagroda czeka!
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