Jezus Zmartwychwstał!
Pomódl się z Rodzicami… Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

Czasem jesteśmy smutni… Kiedy Ty bywasz smutny/a?
Apostołowie byli smutni, gdy widzieli jak Pan Jezus niósł ciężki krzyż…, gdy na nim umarł… Bardzo za
Nim tęsknili, gdy 3 dni leżał w grobie…
Jednak po 3 dniach doznali także wielkiej radości! Jezus powstał z grobu! Pokonał śmierć i znów żyje!
Żyje między nami!
Święta Wielkanocne przypominają nam o tym, że przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus
pokonał śmierć i otworzył nam drogę do nieba. Ponieważ zmartwychwstanie Pana Jezusa jest tak
ważnym i tak radosnym wydarzeniem opowiada o nim także wiele pieśni, które śpiewamy w naszych
kościołach. posłuchajmy jednej z nich:
https://www.youtube.com/watch?v=beFQS9IZUwA
Przeczytajcie w Rodzinie fragment Ewangelii:
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane
wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana
Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w
lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich:
«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być
wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». Wtedy
przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i
wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z
nimi
opowiadały
to
Apostołom.
(Łk 24, 1-10)
a teraz…
zapraszam do ułożenia puzzli:

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=385ab39bb102

Jezu, ufam Tobie!
Już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Święto Bożego Miłosierdzia. To dzień, o którego
ustanowienie poprosił sam Pan Jezus przez św. s. Faustynę. Kim była? Obejrzyjcie z Rodzicami…
https://www.youtube.com/watch?v=WJ9c0lJPCRQ
a może piosenka??? 😉
https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA&t=29s
Pan Jezus poprosił s.Faustynę, by namalowała obraz Jezusa Miłosiernego. Siostra nie potrafiła
malować, dlatego poprosiła o pomoc malarza. Kiedy obraz powstał, s. Faustyna nie byłą zadowolona,
mówiła, że Pan Jezus jest dużo piękniejszy, tak piękny, że nikt nie potrafi Go tak namalować. Wtedy
Pan Jezus pocieszył s. Faustynę, mówiąc, że nie jest ważne, czy ten obraz jest piękny, czy nie, ale
ważne, by ludzie przed nim prosili Boga o Miłosierdzie.
Zobacz, jak wygląda ten obraz... ułóż puzzle 😊
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1661e9abd5fe
W najbliższą niedzielę cały świat będzie modlił się o Miłosierdzie Boże ! Włączmy się wszyscy w tę
modlitwę, odmawiając o godz. 15 - czyli w godzinie śmierci Jezusa na krzyżu, Koronkę do Bożego
Miłosierdzia.
Tutaj jest schemat modlitwy... https://diecezja.pl/wp-content/uploads/2018/01/koronkapl.png
a z tego linku można skorzystać, by wspólnie się modlić! :) Gorąco zachęcam:
https://www.youtube.com/watch?v=VXID-YtxbbU&feature=youtu.be

