W drodze za Jezusem
Podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej niektórzy z Was otrzymują obrazki z nazwami przypowieści, krótką modlitwą i zadaniem/postanowieniem. Wszystkim naszym czytelnikom
proponujemy konkurs.
Wybraliśmy trzy przypowieści, w których Pan
Jezus tłumaczył i przekazywał uczniom ważne
prawdy. Ich fragmenty znajdziecie obok. Całość
odszukajcie i przeczytajcie w Piśmie Świętym.
A potem? Trzeba chwilkę pomyśleć, zastanowić się i… do dzieła. Bo uczniowie Pana Jezusa
powinni wyciągać wnioski z tego, co mówi ich
Nauczyciel, i żyć nie po swojemu, ale po Bożemu,
czyli tak, jak uczy Chrystus.

Przypowieść o talentach

Przypowieść o ziarnku gorczycy

Fragment:
Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi
i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu
dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. (…)
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Fragment:
Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię,
jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta
i staje się większe od jarzyn.

Odszukaj w Ewangelii wg św. Mateusza i przeczytaj całość: Mt 25,14-30.

Przypowieść o synu marnotrawnym
Fragment:
Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:
„Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił
więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek,
żyjąc rozrzutnie. A gdy (…) zaczął cierpieć niedostatek (…), zastanowił się i rzekł: (…) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu:
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie.
(…) Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko;
wybiegł naprzeciw niego.

Odszukaj w Ewangelii wg św. Marka i przeczytaj całość: Mk 4,30-32.

Pomyśl
Co potrafisz najlepiej? Jakie masz talenty?

Pomyśl
Jakie drobne przyzwyczajenia mogą przeszkadzać Twojej wierności
Panu Jezusowi?

Wykonaj zadanie według wskazówek Jezusa
Wykorzystaj swoje zdolności i pokaż innym, czym zostałeś obdarowany – zrób kolację, deser, narysuj coś, zorganizuj
domowy minikoncert albo w szkole zaproponuj pomoc komuś,
kto ma problem z nauką.

Wykonaj zadanie według wskazówek Jezusa
Zwróć uwagę na drobne rzeczy, o których czasem zapominasz
– podnieś to, co upadło, uśmiechnij się w klasie do kogoś, kogo
dotąd prawie nie zauważałeś, powiedz sąsiadce „dzień dobry”,
uporządkuj swój plan dnia – wyznacz czas na obowiązki i zabawę.

Odszukaj w Ewangelii wg św. Łukasza i przeczytaj całość: Łk 15,11-32.
Pomyśl
Czy zawsze umiesz przebaczyć?
Wykonaj zadanie według wskazówek Jezusa
Jeśli się z kimś pokłóciłeś – wyciągnij rękę do zgody i nie mów,
że nigdy nie wybaczysz.
Jeśli masz coś na sumieniu (w domu, w klasie) – przyznaj się, powiedz, że to Twoja wina, że to Ty namieszałeś, że zrobiłeś coś nie tak.

Na czym polega konkurs?

☻ Jego naukę wprowadzić w życie, czyli zrobić to,

istockphoto

DPA/PAP

☻ pomyśleć, czego uczy w niej Pan Jezus;

istockphoto

☻ trzeba przeczytać jedną z trzech przypowieści;

czego On uczy.

Co zrobić z wykonanym zadaniem?

☻ dzieci starsze (od IV klasy wzwyż)

☻ dzieci młodsze (do III klasy włącznie)

ilustrują lub robią zdjęcie i szczegółowo opisują

ilustrują zadanie wykonane przez siebie na pod- (w co najmniej 5 zdaniach) zadanie wykonane przez
stawie jednej z trzech przypowieści Pana Jezusa; siebie na podstawie jednej z trzech przypowieści.

Jakie nagrody czekają?

Termin nadsyłania prac:

☻ Nagrody w dwóch kategoriach:

23 kwietnia 2022 r.

dzieci młodsze (do III klasy włącznie)
dzieci starsze (od IV klasy wzwyż)
I nagroda: czytnik e-booków
II nagroda: smartwatch

Gdzie wysłać wykonane zadanie?
– na adres redakcji: redakcja@malygosc.pl

III nagroda: słuchawki

Aby wziąć udział w konkursie, do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę
rodziców (może być fotokopia), której wzór zamieszczony jest na s. 45.
Regulamin dostępny na stronie malygosc.pl

rys. aleksandra skórka

Konkurs wiel kopostny

