
I oto jesteśmy ...
Moi  Drodzy!  Co  tydzień  poprzez  stronę  internetową  naszej  Parafii

będziemy się spotykać i poznawać ciekawe biblijne postacie, wydarzenia, czytać
fragmenty  Pisma świętego,  a  także  czynić  różne  zadania  –  po ich  odesłaniu
najciekawsze nagrodzimy. Zapraszam więc na piąte spotkanie.

W tym tygodniu  :   

SPOTKANIE Z .... PRZYKAZANIEM MIŁOŚCI
Dzisiaj nie co inaczej, albowiem nie spotkamy się z osobą ze Starego bądź Nowego

Testamentu, ale z rzeczą bardzo ważną w naszym życiu – niezależnie od tego, czy ktoś jest
mały lub duży? – każdy powinien  wypełniać (realizować) słowa Przykazania Miłości.

1. Na początek bardzo krótko o tym przykazaniu... 

Cofnijmy  się  do  początku...  Każdy człowiek  został  stworzony jak mówi  nam Pismo
święte  na  obraz  i  podobieństwo  Pana  Boga  (Księga  Rodzaju) –  On  dał  nam  życie  przy
pomocy naszych rodziców i obdarzył nas Swoją miłością. 

Każdy z nas  chce odwzajemnić  miłość,  taki  oto przykład:  Otrzymując  od kogoś na
urodziny prezent, też chcemy  obdarzyć tą osobę naszym prezentem w dniu jej urodzin, aby
też  jej było miło.   A Pan Jezus mówi ważne słowa: Kochaj  Boga ale też  i  bliźniego,  czyli
drugiego człowieka... Oto dowód:

Z Ewangelii wg św. Marka 12, 29 - 31

 „Jezus  odpowiedział:  «Pierwsze  jest:  Słuchaj,  Izraelu,  Pan  Bóg  nasz,  Pan  jest
jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym
swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». 



Te  słowa  stały  się  ważnym  przykazaniem,  które  nam   dał  Pan  Jezus.  Musimy  jednak
pamiętać,  że  to  nie  jest  jedyne Prawo,  które  mamy przestrzegać   i  realizować  – mamy
jeszcze ze  Starego  Testamentu  10  przykazań  określanych  nazwą  Dekalog!  Kiedyś  o nich
również tutaj na naszej domowej katechezie porozmawiamy... 

KOCHAJĄC  PANA  BOGA –  staramy  się  wypełniać  10  przykazań  ze  Starego  Testamentu
i Przykazanie Miłości z Nowego Testamentu.

2. Ciekawostka

Czy wiecie, że jedno z najpiękniejszych słów, które wypowiada człowiek do bliskich,
ale też i do Pana Boga to słowo: „KOCHAM!!!”.

Kochając, czynimy wiele dobrych uczynków. Stajemy się lepsi! Ktoś kiedyś powiedział,
że  każdy  z  nas  będzie  musiał  przedstawić  raport  (sprawozdanie)  Panu  Bogu,  ile  razy
obdarzył  Jego  lub  drugiego  człowieka  miłością  lub  jej  uczynkiem  –  gdy  kiedyś  staniemy
przed Bogiem.

3. Finał:

1.  Wiele  można  mówić  o  tym  bardzo  ważnym  Przykazaniu,  można  również  o  nim  np.
śpiewać. Zachęcam Was do posłuchania i wspólnego pośpiewania z innymi dziećmi z filmu
zamieszczonego na serwisie Youtube, bo jak mówi do tego zachęta kto śpiewa i rymuje –
ten wiarę pojmuje! A my chcemy zrozumieć, więc podaje link: 

h ps://www.youtube.com/watch?v=o9KbBhVE9z4

2.  Drugie  zadanie  na  finał  –  to  proponuje  zrobić  wielkie  serce  (narysować  je  i  wyciąć),
a następnie zapisać w nim wszystkie dobre uczynki, które zrobiliśmy w najbliższych dniach
względem Pana Boga i  drugiego człowieka – kto chciałby się pochwalić  nimi   i otrzymać
w  darze  „miłości  bliźniego”  –  nagrodę  niespodziankę  –  to  należy  zrobić  zdjęcie  lub
zeskanować  swoje  serce  i  przesłać  na  adres  e-mail.  Pamiętajmy  o  dołączeniu  poniższej
zgody:

/Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych związanych z konkursem, w celu umieszczenia
imiona i nazwiska wraz z klasą w gronie zwycięzców konkursu na stronie internetowej naszej Parafii po
jego zakończeniu/           

 ...............................................................

   /podpis czytelny rodzica (opiekuna)/

Pracę przesyłamy na e-mail: tysiąclecie.dolne@katowicka.pl 



do soboty 06 czerwca 2020 r.      

           

Pamiętaj też, aby zamieszczony poniżej obrazek , wyciąć i wkleić do twojej pracy.

/ jest to logo naszej drugiej pracy konkursowej/
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