Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Temat: Dobry Jezus żyje z nami, we wspólnocie Go spotykamy.
– Jakie święta przeżywaliśmy niedawno?
– Na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy Wielkanoc?
Święta Wielkanocne są bardzo radosne, ponieważ cieszymy się
zmartwychwstaniem Jezusa, który pokonał śmierć. W kościele przypomina nam
o tym wydarzeniu pusty grób, figura zmartwychwstałego Jezusa, a także duża
świeca zwana paschałem.
Zmartwychwstały Jezus jest z nami zawsze. Obiecał to swoim uczniom. „Oto
jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
– Co obiecał Jezus swoim uczniom?
Jezus kocha każdego z nas i jest dzisiaj wśród nas, chociaż Go nie widzimy.
Gdy Jezus przebywał ze swoimi uczniami, mówił, że jest zawsze tam, gdzie
ludzie gromadzą się w Jego Imię.
„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.
– Kiedy gromadzimy się w imię Jezusa?
Gdy gromadzimy się na Mszy Świętej, gdy poznajemy Jezusa na katechezie,
gdy modlimy się do Niego, On jest wśród nas, bo tak nam obiecał. Tak bardzo
nas kocha, że jest zawsze z nami.
– Gdzie jeszcze możemy spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem?
Żywy Jezus mieszka w kościele w tabernakulum. Jest obecny pod postacią
białego opłatka. Biały okrągły opłatek, który nazywamy hostią, podczas Mszy
Świętej staje się prawdziwym Ciałem Jezusa. Ludzie spożywają ten Chleb, aby
mieli siłę być coraz lepszymi. Wy również będziecie mogli przyjąć Jezusa pod
postacią chleba w dniu I Komunii Świętej.
Opowiadanie: Pytanie Marka
Kasia: Pani na katechezie powiedziała nam, że zmartwychwstały Jezus jest
zawsze obecny pośród nas. Rozejrzałam się dookoła i bardzo się zdziwiłam, bo
nigdzie Go nie widziałam. Zapytałam Marka:

– Marek, czy widzisz tu Jezusa?
– Nie – odpowiedział Marek – zapytam panią katechetkę, gdzie ona Go widzi –
i podniósł rękę do góry. – Słucham, Marku – powiedziała pani. – Proszę pani,
jak Jezus może być obecny wśród nas, skoro Go nie widzimy?
Gdy usłyszeliśmy pytanie Marka, wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na
odpowiedź pani. – Drogie dzieci – powiedziała pani katechetka z uśmiechem –
to, że nie widzimy Jezusa, nie oznacza, że Go tu nie ma. Przecież On jest
obecny wśród nas, gdy się modlimy, gdy uczymy się o Nim oraz śpiewamy
religijne piosenki. Jezus powiedział, że gdy Jego uczniowie są razem, On jest
pośród nich. My jesteśmy uczniami Jezusa i zebraliśmy się razem na katechezie,
aby Go wychwalać i poznawać. Jezus jest wśród nas, kiedy spotykamy się w
Jego imię. Jezus mieszka w nas, w naszych rodzicach, przyjaciołach,
nauczycielach. Mieszka w każdym człowieku. Jest z nami w każdym miejscu i
w każdym czasie.
– Czego Kasia nie zrozumiała z wypowiedzi pani?
– O co Marek zapytał panią katechetkę?
– Co odpowiedziała dzieciom pani?
Dobry Jezus żyje z nami, we wspólnocie Go spotkamy.

