Temat: List Pana Boga do człowieka
Jest taka KSIĘGA, która nazywana jest listem.

kliknij Jak nazywa się ta księga?
i Tak to BIBLIA, inaczej nazywana Pismem Świętym.
potem kliknij

Czyje Słowa są w niej zapisane?
W tej świętej Księdze zapisane są SŁOWA Boga do człowieka - do
Ciebie też, na każdej stronie ukryta jest szczególna wiadomość,
ponieważ

BÓG - nie przestaje do nas mówić.
PODTRZYMUJE świat swoim SŁOWEM,
dlatego to, co napisane w Biblii,
jest aktualne i dziś.
Pismo Święte to nasz Przewodnik w drodze do zbawienia
Zapraszam Cię do wysłuchania piosenki – Czytaj Biblię
https://www.youtube.com/watch?v=8CMGP8R8_ZM
oraz

Ziarno - dobry rap ks. Kuby :)

https://www.youtube.com/watch?v=IzF3uWsDAj4

Maryja Matką Boga i moją Matką.

Pan Jezus chciał, aby każdy człowiek oprócz kochającej mamy , tu na ziemi, miał
także kochającą mamę w niebie.
Przed swoją śmiercią na krzyżu powiedział do swojego ucznia takie słowa:
„ Oto Matka twoja.” ( J.19,27 )
Tymi słowami Pan Jezus powierzył każdego człowieka Swojej kochającej Mamie
Maryi. Każdy z nas może do Maryi przychodzić ze swoimi sprawami.
Mamie tu na ziemi często mówimy kocham cię mamusiu. Opowiadamy o
rożnych sprawach. A mama słucha nas i zawsze ma dla nas dobrą radę.
Pan Jezus pragnie, by Maryja była dla każdego człowieka taką kochającą
mamą w niebie.
Znamy już różne wydarzenia z życia Pana Jezusa, w których z miłością
uczestniczyła Maryja.
1.Zwiastowanie – Maryja chce wypełnić wolę Boga i zostaje Matką Jezusa.
2.Boże Narodzenie – Maryja rodzi Pana Jezusa Syna Boga.
3. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Maryja ofiarowuje Pana Jezusa Boga.
4.Cud w Kanie Galilejskiej – Pan Jezus na prośbę Maryi pomaga ludziom i czyni
pierwszy cud.
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu – Maryja jest przy swoim Synu w chwili Jego
śmierci.
Maryja jak każda kochająca mama jest przy swoim dziecku. W dobrych,
radosnych i trudnych momentach. Pan Jezus chce, by podobnie była przy
każdym człowieku.

Mamy przed sobą piękny, wiosenny miesiąc – maj. Ten właśnie czas jest
poświęcony Maryi. Ludzie przez cały maj, uczestniczą w kościele w
nabożeństwach majowych. Modlą się Litanią do Najświętszej Maryi Panny.
Litania to modlitwa, w której zwracamy się do Maryi, różnymi pięknymi
określeniami. Na przykład: Królowo Rodzin – módl się za nami, Królowo pokoju
– módl się za nami, Królowo Aniołów – módl się za nami i wieloma innymi.
W Polsce jest także piękny zwyczaj dekorowania w maju przydrożnych kapliczek
i krzyży. W wielu miejscach ludzie modlą się do Matki Bożej właśnie przy
pięknie udekorowanych kapliczkach.
Tak okazujemy Matce Bożej miłość i wdzięczność za to , że jest naszą Mamą
w niebie.
Jak jeszcze możemy okazać Maryi, że Ją kochamy? (możemy pomodlić się
słowami Zdrowaś Mario, zaśpiewać pieśń do Matko Bożej, zrobić coś dobrego)
W Polsce w maju bardzo często w kościele śpiewamy pieśń:
Cześć Maryi, cześć i chwała
Pannie Świętej cześć.
Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała
Hołd Jej spiesz się nieść.

Postaraj się zapamiętać i zaśpiewać tę pieśń. A może znasz jakąś inną?
Zadanie : narysuję piękny kwiat a w jego płatkach napiszę, jak okazuję miłość
Matce Bożej? (może być na przykład taki lub jeszcze ładniejszy)

MARYJA
jest Królową Polski

CZĘSTOCHOWA – JASNA GÓRA - CUDOWNY OBRAZ MATKI
BOŻEJ
Zapraszam ( wspólnie w rodzinie ) do obejrzenia interesującej prezentacji pt. Maryja
w dziejach narodu polskiego.
o historii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i Święta Maryi Królowej Polski.

https://sway.office.com/KmYRzp3wLbBxnviM?ref=email&fbclid=IwAR0dh6g
XSi50LbbP8Wn6ttcfXZlkoYYIiuhnQINgIys4u-nfFXOKoBu_pbw

W Polsce 3 maja obchodzimy Święto Maryi Królowej Polski. Dziękujemy w tym dniu Maryi
za wszystkie łaski, które wyprosiła u Boga dla naszej Ojczyzny i prosimy o dalszą opiekę na Polską.
Codziennie możemy modlić się do Królowej Polski modlitwą Apel Jasnogórski o godz. 21.:
Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

Apel Jasnogórski – jest to modlitwa skierowana do Matki Bożej. Po raz
pierwszy została zaśpiewana 8 grudnia 1953 r. w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP, w kaplicy cudownego obrazu.
Jest ona odmawiana każdego dnia o godzinie 21.00. Modlitwę tę
praktykują pielgrzymi oraz wierni na całym świecie, śpiewając ją
w swoich domach. Jest ona również codziennie transmitowana z Jasnej
Góry w radio Maryja i telewizji Trwam.
Zadanie: Pomodlę się wieczorem słowami modlitwy „Apel Jasnogórski”
w intencji Ojczyzny.( praca domowa z prezentacji Cię nie dotyczy )

MARYJA
jest naszą Mamą
i Królową
Posłuchaj piosenki w wykonaniu dzieci z zespołu Arka Noego- Mama Królowa
https://www.youtube.com/watch?v=LSnpQYW_44I

CZĘSTOCHOWA – JASNA GÓRA

CUDOWNY OBRAZ MATKI BOŻEJ
Obejrzyj niesamowitą historię (film – Mama z trzema bliznami)
https://www.youtube.com/watch?v=WJcizEcjMqE

Zapraszam ( wspólnie w rodzinie ) do obejrzenia interesującej prezentacji
o historii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i Święta Maryi Królowej Polski.

https://sway.office.com/KmYRzp3wLbBxnviM?ref=email&fbclid=IwAR0dh6g
XSi50LbbP8Wn6ttcfXZlkoYYIiuhnQINgIys4u-nfFXOKoBu_pbw
Kochamy Matkę Bożą. Mamy w domu obrazy i figurki, które przedstawiają Jej postać. W wielu
miejscach spotykamy przydrożne kapliczki. W maju ludzie spotykają się przy tych kapliczkach, aby
modlić się do Matki Bożej.
W Polsce 3 maja obchodzimy Święto Maryi Królowej Polski. Dziękujemy w tym dniu Maryi
za wszystkie łaski, które wyprosiła u Boga dla naszej Ojczyzny i prosimy o dalszą opiekę na Polską.
Codziennie możemy modlić się do Królowej Polski modlitwą Apel Jasnogórski:
Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

Apel Jasnogórski – jest to modlitwa skierowana do Matki Bożej. Po raz
pierwszy została zaśpiewana 8 grudnia 1953 r. w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP, w kaplicy cudownego obrazu.
Jest ona odmawiana każdego dnia o godzinie 21.00. Modlitwę tę
praktykują pielgrzymi oraz wierni na całym świecie, śpiewając ją w
swoich domach. Jest ona również codziennie transmitowana z Jasnej
Góry w radio Maryja i telewizji Trwam.
Zadanie: nauczę się modlitwy Apel Jasnogórski i pomodlę się wieczorem do Matki
Bożej.
Dla chętnych : narysuję piękny bukiet kwiatów dla Matki Bożej.

PAN JEZUS DOBRY PASTERZ P0ROWADZI MNIE PRZEZ ŻYCIE.

Co robi pasterz?
Pasterz pilnuje swoich owiec. Zna je i troszczy się
o nie. Gdy zgubi się nawet tylko jedna, szuka tej
zgubionej. i bardzo się cieszy, gdy uda mu się
przynieść ją z powrotem do bezpiecznej owczarni.

Wysłuchajcie piosenki: Zabłąkana owieczka
Dobry pasterz ostrzega
swoje owce, aby nie oddalały się od stada, bo może je zaatakować wilk. Żadna owca nie obroni się
sama przed wilkiem. Jedna owca z naszej piosenki nie posłuchała pasterza Posłuchała wilka, który ją
okłamał. Bardzo tego pożałowała. Na szczęście dobry pasterz j ą odnalazł.

Pan Jezus powiedział :
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.” ( J 10,11 )
Jak Pan Jezus nazwał siebie?
Co robi dobry pasterz dla swoich owiec?
Pan Jezus jest Dorym Pasterzem. My jesteśmy Jego owcami. Pan Jezus każdego z nas zna po imieniu.
Kocha nas. Oddał za nas swoje życie.
Co możemy zrobić by być blisko Pana Jezusa?
Możemy się pomodlić ,ale też zaśpiewać, aby podziękować Jezusowi, że jest blisko nas, kocha nas,
opiekuje się nami.

Pan jest pasterzem moim.
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie.
Nad wody spokojne prowadzi.

Na zakończenie obejrzyjmy film

PISMO ŚWIĘTE - BIBLIA
W niedzielę 26 kwietnia 2020 r.
rozpoczął się XII Tydzień Biblijny pod hasłem Misterium Słowa, które

stało się Chlebem życia. Trwa do 2 maja 2020 r.
Mówimy o Piśmie Świętym, że to wyjątkowa KSIĘGA. Jej autorem jest Bóg. Zawiera Jego
Słowo, spisane przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego.
Znajdziemy w niej te prawdy, które pozwolą nam poznać Boga, samych siebie i drugiego
człowieka.
Pismo Święte to nasz Przewodnik w drodze do zbawienia

BÓG - nie przestaje do nas mówić.
PODTRZYMUJE świat swoim SŁOWEM, dlatego to,
co napisane w Biblii, jest aktualne i dziś.
Zachęcam każdego z Was do codziennego czytania Pisma Świętego
Może pomogą wam i zachęcą do lektury te propozycje.

https://view.genial.ly/5ea5d3f959aa2b0da8e222d9/interactive-image-tydzien-biblijny-26kwietnia-2-maja?fbclid=IwAR2vPlCTm6Z-Z13qn-WRZaoTi_IFYS6ngX6M9YTInppV_JRH9zYfgBVqMk
https://view.genial.ly/5ea6f2e5da73ac0d8b0d85d5/presentation-tydzienbiblijny?fbclid=IwAR0r8eXM0Qgo03Y6Wmg6Kv6AenAgR-cftQ5TAJHJGTOkmMPLCFBik5VhUiA
Ks. Jakub Bartczak rapuje - Pismo Święte

https://www.youtube.com/watch?v=bJ8tso4vCI&fbclid=IwAR1kQe_YP2xcXv9F7icacASVy31Xb6vCX5t8646I9AvLykZj
enksEHfNwKU
Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy Słowem Bożym razem z
kapłanami nasze j parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej
Świata,
https://www.youtube.com/watch?v=_D_qwf37EoQ&fbclid=IwAR0H
vFYkHU1_LQtViyDmwR_iKzzL_TxjOMT4Kae1rnSzbqrgS2MUMTvPiF
A

ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W pierwszą niedzielę po niedzieli Zmartwychwstania Pana Jezusa, obchodzimy Święto Bożego
Miłosierdzia. W tym roku to święto będziemy przeżywać w najbliższą niedzielę 19 kwietnia2020 r.
JAKA JEST HISTORIA TEGO ŚWIĘTA ?
Pan Jezus objawił się polskiej siostrze zakonnej Faustynie Kowalskiej. Mówił do niej o miłosierdziu
Boga. Polecił jej , aby został namalowany Jego obraz . Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę,
aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Święto Miłosierdzia ustanowił dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji ogłoszenia świętą.
s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest ono nazywane też Niedzielą
Miłosierdzia.
Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny:
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Jezus z tym świętem
związał. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).
Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat
(Dz. 699).
Pan Jezus przekazał też siostrze Faustynie modlitwę Jezu ufam Tobie. Tylko jedno zdanie, a właściwie
trzy słowa, którymi możemy w każdej chwili zwrócić się do Jezusa gdy potrzebujemy Jego pomocy.
Łatwo tę modlitwę zapamiętać. Nie potrzebujemy dużo czasu by się nią pomodlić. To jest takie nasze
westchnienie do Jezusa, który oddał za nas życie i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

Zadanie: Zapamiętam słowa „Jezu ufam Tobie.” Pomodlę się tymi
słowami za wszystkich ludzi, którzy potrzebują Bożego Miłosierdzia.

ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W pierwszą niedzielę po niedzieli Zmartwychwstania Pana Jezusa, obchodzimy Święto Bożego
Miłosierdzia. W tym roku to święto będziemy przeżywać w najbliższą niedzielę 19 kwietnia2020 r.
JAKA JEST HISTORIA TEGO ŚWIĘTA ?
Pan Jezus objawił się polskiej siostrze zakonnej Faustynie Kowalskiej. Mówił do niej o miłosierdziu
Boga. Polecił jej , aby został namalowany Jego obraz . Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę,
aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).- Dzienniczek siostry Faustyny
Święto Miłosierdzia ustanowił dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji ogłoszenia świętą.
s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest ono nazywane też Niedzielą
Miłosierdzia.
Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny:
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Jezus z tym świętem
związał. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).
Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat
(Dz. 699).
Pan Jezus przekazał też siostrze Faustynie modlitwę Jezu ufam Tobie. Tylko jedno zdanie, a właściwie
trzy słowa, którymi możemy w każdej chwili zwrócić się do Jezusa gdy potrzebujemy Jego pomocy.
Łatwo tę modlitwę zapamiętać. Nie potrzebujemy dużo czasu by się nią pomodlić. To jest takie nasze
westchnienie do Jezusa, który oddał za nas życie i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

Zadanie: Nauczę się koronki do Bożego Miłosierdzia ( sposób odmawiania jest przedstawiony niżej ).
Zadanie : Napiszę kilka zdań o św. siostrze Faustynie ( minimum 10 zdań )

IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego i XII Tydzień Biblijny
W niedzielę 26 kwietnia odbyło się IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie to
zainaugurowało XII Tydzień Biblijny. Czytanie Pisma Świętego, zarówno hasłem jak i wybranymi
tekstami z Ewangelii według św. Mateusza, nawiązuje do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły,
wielkiego Papieża, który przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata.
Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).
Tydzień Biblijny to wielka szansa na głębszy kontakt ze słowem Boga zapisanym w Piśmie Świętym
i na pogłębienie naszej przyjaźni z Chrystusem.
Historia zbawienia, przedstawiona w tekstach zarówno Starego jak i Nowego Testamentu jest
opowiedziana nie tylko po to, byśmy wiedzieli, kim byliśmy i kim byli nasi przodkowie ale jest
opowiadana z nadzieją, że zrozumiemy kim – dzięki wsparciu Słowa życia – możemy się stać.

Patronat honorowy nad czwartym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego sprawują: przewodniczący
KEP abp Gądecki oraz Premier RP Mateusz Morawiecki.
Do czytania i rozważania słów Ewangelii wg Św. Mateusza zachęca nas także Ordynariusz Diecezji
Radomskiej ks. Bp. Henryk Tomasik.

Gorąco zachęcam, aby ten czas, gdy w Ojczyźnie i świecie przeżywamy dotkliwą epidemię, która
burzy nasze ludzkie plany i rodzi niepokoje o przyszłość, wypełniła pogłębiona lektura Ewangelii
według św. Mateusza. Niech z tej lektury płynie dla nas umocnienie wiary i ufności. Przyjmijmy
z wiarą słowa zmartwychwstałego Jezusa skierowane do kobiet: „Nie bójcie się!” (Mt 28,10).
Niech naszą codzienność wypełnia zapewnienie Chrystusa: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata (Mt 28,20). Na przepełnione obecnością zmartwychwstałego Pana,
w Jego słowie i Chlebie życia, gorliwe przeżywanie Niedzieli i Tygodnia Biblijnego oraz
Czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego indywidualne i w rodzinach, udzielam
pasterskiego błogosławieństwa. – napisał Biskup Henryk Tomasik w okolicznościowym
Komunikacie.

Z racji na trwającą epidemię i wprowadzone ograniczenia z udziałem wiernych, Radio Plus Radom
i Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej zaprasza na cykl audycji radiowych
w ramach XII. Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.



Niedziela 26 kwietnia (godz. 13.30) – Jerozolimski Wieczernik świadek pierwszej
Eucharystii (ks. dr Jacek Kucharski)



Poniedziałek 27 kwietnia (godz. 19.30) – Elementy żydowskiej Paschy w czasie Ostatniej
Wieczerzy (ks. lic. Michał Faryna)



Wtorek 28 kwietnia (godz. 19.30) – Eucharystia a zmartwychwstanie



(dr Leszek Wianowski)



Środa 29 kwietnia (godz. 19.30) – Tabgha -świadek cudu rozmnożenia chleba
(ks. dr Jacek Kucharski)



Czwartek 30 kwietnia (godz. 19.30) – Jak przeżywać Eucharystię? Wskazania św. Pawła
Apostoła (ks. mgr Damian Janiszewski)



Piątek 1 maja (godz. 19.30) – Duchowość eucharystyczna człowieka świeckiego
(dr Leszek Wianowski)



Sobota 2 maja (godz. 7.30) – Eucharystia sercem życia wiary. Ks. Kard. Stefan
Wyszyński o Eucharystii (ks. mgr Daniel Wiecheć)

Spot Tygodnia Biblijnego 2020
https://www.youtube.com/watch?v=EDpKr3DA4mQ&feature=youtu.be
Wprowadzenie do Ewangelii wg św. Mateusza
https://www.youtube.com/watch?v=TPAUJH9ubRo
Biblia Tysiąclecia – tekst Ewangelii wg św. Mateusza
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=244&fbclid=IwAR3JJ0ERRxmhuVBSr7UPySdyzLKrGVcz0Zq
LDUgox1lkxe3jBFWyg4-QvwM
Ewangelia wg św. Mateusza-audio i wersja filmowa
https://www.youtube.com/results?search_query=ewangelia+według+św.+mateusza
ZADANIE : codziennie przeczytam fragment Ewangelii wg Św. Mateusza i zastanowię się jak mogę
wypełnić Słowo Boże właśnie dzisiaj. Bardzo zachęcam was do dawania świadectwa miłości

w waszych rodzinach. ( np. pomodlę się za moją rodzinę, posprzątam, pomogę w przygotowaniu
śniadania lub obiadu, porozmawiam z babcią, dziadkiem, rodzeństwem, rodzicami itp.)
Mam nadzieję, że pomysłów na czynienie dobra macie bardzo dużo i sami najlepiej wiecie czym
możecie komuś sprawić radość. Życzę wam powodzenia. A natchnieniem do czynienia dobra niech
będzie dla was codziennie przeczytany fragment Ewangelii wg Św. Mateusza.
„Żywe jest Słowo Boże i skuteczne.”( Hbr 4,12 )

Miłej lektury Pisma Świętego.
Ewa Majcher
doradca metodyczny
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