
Religia 

 

Temat: Czerwiec miesiąc poświęcony sercu Pana Jezusa. 

 

Witam 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Serce jest znakiem miłości. gdy kogoś kochamy rysujemy dla niego serce, laurkę w tym kształcie . 

Kochają nas rodzice, nasi bliscy ale również bardzo mocno kocha nas Pan Jezus. 

Posłuchajcie piosenki o miłości Pana Jezusa 

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

 

Pan Jezus z miłości do nas oddał swoje życie ,abyśmy byli szczęśliwi w wieczności. 

W miesiącu czerwcu odprawiane są nabożeństwa do Serca Pana Jezusa- jest to forma litanii , w której 

prosimy o opiekę Pana Jezusa . 

 

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa zostało ustanowione  min dzięki spotkaniom Pana Jezusa z siostrą 

Małgorzatą Alacoqe, gdzie Pan Jezus pokazał swoje serce. Podczas tych spotkań zwanych 

objawieniami  poprosił o odprawianie specjalnego nabożeństwa oraz obiecał, że osoby pamiętające o 

miłości i sercu Pana Jezusa otrzymają wiele szczególnych łask . Pan Jezus będzie im pomagał w 

pokonywaniu  trudności, pocieszy, doradzi, umocni ich wiarę. 

W piątek po oktawie Bożego Ciała obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym 

dniu odbędzie się uroczysta msza św. oraz procesja z Panem Jezusem ukrytym w białym chlebie 

Zapraszam was do udziału w uroczystej mszy św. oraz uczestnictwie w nabożeństwach czerwcowych.  

Osoby chętne zapraszam do ułożenia puzzli obrazkowych 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/243799-serce-pana-jezusa 

 

lub pokolorowania obrazka 

https://stylowi.pl/40851124 

  

Pozdrawiam 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQnKPHeYzZk
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/243799-serce-pana-jezusa
https://stylowi.pl/40851124


Religia 

Temat: Nasza rodzina należy do Pana Boga. 

Witam 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 

Gdy jedziemy po ulicy samochodem mijamy różne znaki drogowe. One przekazują określone 

informacje kierowcy i dzięki nim jest bezpieczniej na drodze dla podróżujących oraz pieszych. Znaki 

drogowe mogą ostrzegać nas przed ostrym zakrętem, informują o przejściu dla pieszych, wskazują, że 

w pobliżu jest szpital lub miejsce postojowe.  

Istnieją też inne znaki mówiące o tym, że nasza rodzina należ do Pana Boga. Jest On ważny w naszym 

życiu i Jest naszym Przyjacielem. Takimi znakami jest wiszący w pokoju krzyż- symbol naszej wiary, 

który przypomina o poświęceniu i miłości Pana Jezusa dla nas, wizerunki Matki Bożej, świętych, 

anioła stróża. 

 

Zapraszam do ułożenia puzzli plakatowych 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/sztuka/244858-pozdrowienie 

Znakami naszej wiary są również gesty, które wykonujemy np: wykonywanie znaku krzyża z 

szacunkiem, właściwe zachowanie w miejscach poświęconych Panu Bogu jak kościół, kaplica, 

cmentarz, noszenie medalika lub krzyżyka.   

Przypomnijcie sobie prawidłowe wykonanie znaku krzyża 

https://www.youtube.com/watch?v=NgG-EmdIgRM 

Znaki wiary to również obchodzenie świąt kościelnych razem z rodziną jak Boże Narodzenie, 

Wielkanoc, Boże Ciało. To również wspólna modlitwa, uczestnictwo w nabożeństwach np. różaniec, 

Droga Krzyżowa, wspólne uczestnictwo w niedzielnej mszy św., wspólne czytanie Pisma Św.  

Dla chętnych czekają kolejne puzzle obrazkowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=P3cRuQlq7eE 

 

Pomyślcie czy w waszej rodzinie, miejscu zamieszkania możecie odnaleźć znaki naszej wiary ? 

Czy swoim postępowaniem pokazujecie, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem? 

Zapraszam do zaśpiewania piosenki i pamiętaniu o miłości Pan Jezusa dla nas.  

https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8 

 

Pozdrawiam 
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