
  CHLEB JEST DAREM BOGA



  

Obejrzyjcie na następnych stronach proces 
powstawania chleba. W rozmowie z rodzicami 
ustalcie, jakie zawody biorą udział w tym 
procesie. Może ktoś z Was kiedyś również 
zechce wykonywać któryś z tych zawodów...

Kochane 
Dzieci :)



  



  



  

Pewnego razu Pan Jezus widząc, że ponad 5 tysięcy 
mężczyzn idzie za Nim, a z nimi kobiety i dzieci, 
które są głodne, postanowił ich wszystkich 
nakarmić. Skorzystał z pomocy małego chłopca, 
który miał przy sobie 5 chlebków i 2 ryby (sprawdź 
na rysunku). 
Jezus więc wziął jego dar i odmówił modlitwę. 
Potem rozdawano siedzącym tyle, ile kto chciał. 
A gdy wszyscy się nasycili, rzekł do uczniów: 
Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. 
Obejrzyj tą historię biblijną: 

https://www.youtube.com/watch?v=KTryY3P
27Ls

https://www.youtube.com/watch?v=KTryY3P27Ls
https://www.youtube.com/watch?v=KTryY3P27Ls


  

Pan Bóg nie chce, abyśmy przesadnie martwili się o to, co będziemy jeść, co 
pić, jak się ubierzemy… Zawsze chce zatroszczyć się o pracę i podstawowe 
potrzeby każdego z nas, jeśli tylko Mu na to pozwolimy.

Zauważcie, że Pan Jezus uczył Apostołów, czyli swoich uczniów, szacunku 
dla chleba i dla posiłków. My, od Chrztu świętego, jesteśmy współczesnymi 
uczniami Pana Jezusa. Powinniśmy więc doceniać to, co mamy do jedzenia 
i nigdy go nie marnować. 

Następnie wykonajcie zadania dla zapamiętania:
 
Da dzieci młodszych: 
https://learningapps.org/view4734693

Dla dzieci starszych:
https://learningapps.org/view10841833

https://learningapps.org/view4734693
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Zachęcam, byście zapraszali Pana Jezusa do 
wspólnego posiłku i każdego dnia prosili Go
o błogosławieństwo:
https://www.youtube.com/watch?v=tooaltbkkbE

Warto dziękować Panu Bogu za rodziców 
i wszystkich ludzi, którzy trudzą się, pracują, 
żebyśmy my mieli co jeść:

https://www.youtube.com/watch?v=3VK01N6qyQY

Warto też pomyśleć, co można zrobić z jedzeniem, 
żeby się nie zmarnowało i nie zepsuło...

https://www.youtube.com/watch?v=tooaltbkkbE
https://www.youtube.com/watch?v=3VK01N6qyQY


  



  

   Pan Jezus przebywa wraz ze Swoim Ojcem w niebie, ale jest 
jednocześnie również wśród nas. Pozostał z nami ukryty w naszych 
sercach i kościołach. Możemy Go „spotkać w Białym Chlebie” 
w czasie każdej Mszy świętej lub klękając przed miejscem z zapaloną 
wieczną lampką. https://www.youtube.com/watch?v=KCDwmsEgjXU

   On Sam zapowiedział, że w ten sposób będzie obecny z nami, że 
będzie nas leczył, dodawał sił do pracy, nauki i zabawy. 
Przypominajmy sobie o tym gdziekolwiek będziemy, czy kimkolwiek 
będziemy w swoim życiu. 

   Wykonajcie zadania w ćwiczeniach na stronach 94-99. Ułóżcie też 
puzzle, żeby o tym ciągle pamiętać: 

Dla dzieci młodszych:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/251725-eucharystia

Dla dzieci starszych:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/245489-ko
munia-%C5%9Bwi%C4%99ta
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https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/245489-komunia-%C5%9Bwi%C4%99ta
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