
Kochane Dzieci! 

Witam Was w kolejnym tygodniu naszej zdalnej pracy.  

Ten tydzieo zaczął się bardzo radośnie a to z dwóch powodów. Pierwszy powód niedziela Zesłania 

Ducha Świętego. Duch Święty to trzecia Osoba Trójcy Świętej. Wiecie już, że Bóg stworzył świat. Dał 

człowiekowi całą ziemię i wszystko co na niej istnieje. Posłał też Swojego Syna - Jezusa, który zbawił 

świat - oddał za nas swoje życie. Pan Jezus obiecał swoim Apostołom, że pośle im Pocieszyciela, aby 

nie byli smutni i by byli odważni. Apostołowie wraz z Maryją czekali w wieczerniku na Pocieszyciela, 

który przyszedł w dniu Pięddziesiątnicy - czyli pięddziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa. Ponieważ 

Duch Święty jest niewidzialny, możemy oznaczad Jego obecnośd tylko symbolami np. Gołębicy i 

języków ognia. Od chwili chrztu świętego Duch Święty mieszka również w nas, jest zawsze z nami, 

pomaga nam dobrze zrozumied naukę Pana Jezusa. Zapraszam do spotkania z bratem Franciszkiem, 

który opowie wam o Zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięddziesiątnicy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6o_ebOxr71c 

 

Drugi powód do radości to Dzieo Dziecka. Jesteście kochani nie tylko przez swoich rodziców, którzy 

dali Wam życie, ale jesteście dziedmi Boga. Wasi rodzice, dziadkowie i wszyscy ludzie są również 

dziedmi Boga. A stało się to od chwili chrztu świętego. Możemy do Boga mówid Tato. On jest zawsze 

przy nas i zna każdego z nas najlepiej. Stworzył nas i o każdego się troszczy. Wszystkie dzieci na całym 

świecie mają więc jednego Ojca – Boga. Każdego dnia odmawiając modlitwę „Ojcze nasz” zwracamy 

się właśnie do dobrego Boga.  

Posłuchajcie piosenki: „Nie boję się” 

https://www.youtube.com/watch?v=Xb6rOPW2Nno 

Zapraszam do pracy z książką. Temat: Jestem kochanym dzieckiem Boga (numer 46). 

Na stronie 94 proszę narysowad drogę przez labirynt, w którym są przedstawione ważne chwile 

 z życia każdego dziecka. Natomiast na stronie 95, narysowad swoją ulubioną zabawkę i pięknie ją 

pokolorowad.  

Jestem dzieckiem Bożym, bo Bóg mnie stworzył.  

https://www.youtube.com/watch?v=6o_ebOxr71c
https://www.youtube.com/watch?v=Xb6rOPW2Nno

