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MARYJA
NASZA MAMA
I NASZEJ OJCZYZNY KRÓLOWA

Maryja to nasza mama, która wszystko może. Modląc się do Niej w
domu, na nabożeństwach majowych lub różańcowych, uczymy się
wspólnego zawierzania Maryi. Nic na tym nie stracimy, a zyskamy. Na
następnej stronie poznasz piękne modlitwy do Maryi.
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NABOŻEŃSTWO MAJOWE
W maju szczególną cześć oddajemy Matce
Pana Jezusa. Nabożeństwa ku czci Maryi
odprawiane są wieczorami w kościołach,
przy kapliczkach i przydrożnych figurkach.
Jego centralną częścią jest Litania
Loretańska, w której zwracamy się do
Maryi specjalnymi wezwaniami m.in.:
Święta Maryjo, módl się za nami
Matko Chrystusowa, módl się za nami
Panno roztropna, módl się za nami
Królowo rodzin, módl się za nami
Znasz Litanię Loretańską? Jeśli tak, które
wezwanie do Maryi jest Ci najbliższe?
ZADANIE 1: Wykonaj plakat zapraszający na nabożeństwo majowe.
Ciekawe, estetyczne prace ozdobią naszą świątynię. Swoją pracę złóż do
8 maja 2022 r. do Zakrystii.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
Różaniec to róże dla Maryi. To
modlitwa, którą w kościele
odmawiamy
szczególnie
w
październiku. Wraz z Maryją
rozważamy całe życie Pana Jezusa.
Nikt nie jest tak blisko Jezusa jak
Maryja.
Weź różaniec do ręki, zacznij od
krzyżyka i przechodź od paciorka
do paciorka
ZADANIE 2: Pokoloruj obrazek
obok według własnego pomysłu.
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ZADANIE 3: Uzupełnij luki w poniższych wyrazach. W ten sposób poznasz
tajemnice różańca.
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ZADANIE 4: Czy wiesz, w które dni odmawiamy poszczególne tajemnice
różańca? Już znasz ich nazwy. Teraz połącz w pary tajemnice z dniami
tygodnia.

RADOSNE

WTOREK
PIĄTEK

ŚWIATŁA

CHWALEBNE

BOLESNE

CZWARTEK
PONIEDZIAŁEK
SOBOTA

ŚRODA
NIEDZIELA

26 MAJA - DZIEŃ ŚWIĘTA NASZYCH MAM
Maryja jest naszą Mamą. Kochaj ją tak mocno
jak swoją ziemską Mamusię. 26 maja
obchodzimy Dzień Mamy. Pamiętaj tego dnia
nie tylko o swojej Mamusi, ale i o Twojej Mamie
w Niebie – Maryi.
Ile razy na dzień wołasz swoją mamę? Na
przykład: "Mamo, Mamusiu..." Na pewno
często. Maryja jest Mamą wszystkich dzieci
Bożych. Ona chce nas wysłuchać, a kto kocha
Jej Syna, Pana Jezusa i kocha Ją, ten nigdy nie
znudzi się wołać do Niej: "Mamo". Prośmy
Maryję w naszych ważnych sprawach: "Święta Maryjo, Mamo Jezusa i
nasza - módl się za nami, opiekuj się nami, broń od wszystkiego złego i
naucz nas kochać Twojego Najmilszego Syna całym sercem."
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DEKALOG CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
9. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO TWEGO
W dziewiątym przykazaniu
Pan Bóg nakazuje, abyśmy
unikali złych myśli i pożądań.
Dobre myśli i pragnienia
prowadzą
do
dobrych
uczynków. Natomiast złe
pragnienia i myśli kończą się
złymi uczynkami. Przeciw
dziewiątemu
przykazaniu
grzeszy ten, kto pragnie złych
rzeczy.

10. ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST
W dziesiątym przykazaniu Pan Jezus przestrzega nas byśmy nie kradli i
nie brali tego co nie jest nasze. Tak jak Twój tata nie może pożyczyć sobie
mamusi Twojej koleżanki, zgodnie z
dziewiątym przykazaniem, tak Ty nie
możesz pożyczyć sobie bez pytania
kredki, misia czy innej zabawki Twojej
koleżanki lub kolegi. Zanim coś
weźmiesz zapytaj. Kradzież jest zła i
powoduje smutek drugiej osoby,
niezależnie od jej wieku. Nie rób
drugiemu tego, czego sam nie
chciałbyś, aby uczyniono Tobie.
ZADANIE SPEJALNE: Pamiętacie o nagrodzie specjalnej za posiadanie
wszystkich obrazków z 10 Przykazaniami Bożymi? Te powyżej to już dwa
ostatnie. Wraz z czerwcową – ostatnią przedwakacyjną gazetką, otrzymacie
specjalne tablice, na które przykleicie zebrane obrazki. Dzieci, które uzbierają
wszystkie otrzymają nagrodę specjalną!
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