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DLA NAJMŁODSZYCH

Przed wakacjami
Elżbieta Chmura

P

o co nabożeństwo czerwcowe? By poczuć Serce Jezusowe!

Pod koniec maja była uroczystość
Bożego Ciała. W tym dniu wychodzimy
na ulice z procesją, ale czy wszyscy wiemy, dlaczego? To nie jest żaden wiec,
pochód ani manifestacja, ale religijne
uwielbienie Pana Jezusa i świadectwo
naszej wiary. Dlatego podczas procesji
powinno być pięknie, uroczyście i modlitewnie. Niech czas procesji będzie
okazją do pokazania wszystkim , że Pan
Jezus jest dla nas kimś bardzo ważnym.
Idziemy za kapłanem niosącym w monstrancji Najświętszy Sakrament i chcemy
wszystkim powiedzieć, że to właśnie
Pan Jezus jest naszym Pasterzem i za
Nim chcemy iść przez codzienność.
Chcemy też, aby tego dnia pobłogosławił nasze domy, obok których przechodzi. Warto się zastanowić czy rzeczywiście zawsze czcimy odpowiednio Najświętszy Sakrament, czy wierzymy, że
pod tą postacią kryje się nasz Zbawiciel?
Dlatego wchodząc do kościoła, przypomnij sobie, kto tam jest gospodarzem,
uklęknij ze czcią przed tabernakulum i
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odmów krótką modlitwę. „Pierwszy
czerwca - dzień radosny. Kwitną kwiatki, słońce świeci... W dniu tak pięknym i
wspaniałym Życzę Tobie sercem całym:
Moc uśmiechu i radości, Szczęścia,
zdrowia, pomyślności" Pan Jezus kochał dzieci, gdy chodził po ziemi poświęcał im dużo miłości, dużo uwagi,
dużo uśmiechów.. .Nie zmieniło się nic
od tamtych czasów oprócz tego, że te
wszystkie Jezusowe dary można dostrzec jedynie przez „okulary wiary".
Życzymy wszystkim dzieciom, by rozpoznawały Boże dary.
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Co czujesz, gdy mówisz słowo
"tata"?. To on dał ci życie, troszczy się
o ciebie i na pewno bardzo cię kocha,
nawet, jeżeli czasem nie potrafi tego
okazać. Jak się za niego modlić i o co
prosić? Przecież najlepszym prezentem
na Dzień Ojca jest... modlitwa dziecka.
Kochany Tatusiu! Powiem Ci, Tato wcale nie w sekrecie - że bardzo Cię
kocham, bo jesteś ze mną! Pan Bóg wybrał właśnie Ciebie na mojego Tatę,
więc dziś proszę Ojca w niebie, by pilnował każdego Twojego kroku, by pomagał Ci być dzielnym rycerzem naszej
rodziny. Niech Twoje serce słucha głosu Anioła - jak sam święty Józef, a
Anioł niech Ci przynosi same dobre
wiadomości z nieba.
Czerwiec to wspaniały miesiąc!
Dzień Dziecka, Dzień Taty, słońce,
piękna pogoda. I wreszcie zaczynają się
wakacje. Panie Boże — dziękujemy za to
wszystko. Dziękujemy za cały rok nauki, za siły do pracy, za naszych nauczycieli i rodziców. Niech teraz wszyscy
dobrze odpoczną. Dziękujemy za Pana
Jezusa i za Komunię Świętą. Niech Jezus zawsze mieszka w naszych kościołach i w naszych sercach. Pewnie w
czerwcu już myślicie tylko o wakacjach.
A co na to Anioł Stróż? Oczywiście też
przygotowuje się do wakacji. Te przygotowania jednak zaczynają się od środka,
czyli od serca. Bo czerwiec to taki serdeczny miesiąc, w którym chcemy być

przy Sercu Pana Jezusa, śpiewając Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa
oraz różne pieśni. Najbliżej będzie, gdy
staniemy przy ołtarzu z Najświętszym
Sakramentem. To właśnie tam nabiera
się sił jak mocarz, oczy błyszczą blaskiem jaśniejszym niż słońce i uśmiech
nie schodzi z twarzy. Przed wakacjami i
w czasie nich warto prosić Pana Boga:
„Jedź razem ze mną na rowerze i przed
wypadkiem chroń mnie na drodze. Jedź
razem ze mną w góry i lasy, z naszą rodziną ruszaj na wczasy. Ratuj mnie, gdy
skaczę do wody. Ratuj mnie, gdy jadę
samochodem. Ratuj mnie, gdy coś głupiego robię. Ratuj mnie! Jezu, ufam Tobie!"
Nigdy zapomnieć nie możesz
pozdrowić kogoś: „Szczęść Boże"
Wesołych, słonecznych i zdrowych
wakacji!!!
CZERWIEC
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Dzień Ojca
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KOLOROWANKA

Wpisz do krzyżówki nazwy obrazków i odczytaj
rozwiązanie.
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Pokoloruj rysunek.

