Weźmy kartkę papieru i najpierw zapiszemy na kartce kim jest nasz przeciwnik. Dalej jakie ma środki przeciwko nam. A teraz napiszmy jaką bronią my
dysponujemy i co jest celem naszego zmagania. Zapisujemy to wszystko na
początku Wielkiego Postu, żebyśmy pamiętali, że jeśli chcemy to razem z Jezusem i z Jego pomocą możemy wygrać każdą bitwę ze złem.
Do zapisania w pamiętniku
Słowo Boże i modlitwa są najlepszą bronią w walce z pokusami.
Kochane Dzieci!
Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17.00.
W miniony piątek, dostaliście pierwszą kostkę do składania, z których na końcu
powstanie przestrzenny krzyż. Każdy kto będzie miał taki krzyż w całości,
otrzyma na koniec upominek. Cieszę się, że przyszło tak wiele dzieci, że aż
zabrakło nam kostek. Ale już są zamówione i w mam nadzieje będą.

W najbliższy piątek, 6
marca, serdecznie Was,
drogie dzieci zapraszamy
na Mszę św. szkolną o
godz. 17.00 z okazji Iszego piątku miesiąca.
Od godz. 16.30 będzie dla Was okazja
do spowiedzi św.

Przyjdźcie,
Pan Jezus zawsze na Was czeka!

HEJ! KOCHANI!
Uzupełniacie swój pamiętnik? Macie w nim
wklejone dotychczas
otrzymane obrazki z
naszej szkoły Jezusa?
Jeśli nie, to czas najwyższy, żeby go uzupełnić albo założyć.
Przypominam, że na

MÓJ
PAMIĘTNIK

koniec programu „Niedziela z owieczką”,
w czerwcu, będziemy wybierać i nagradzać najciekawsze pamiętniki.
Także do roboty!
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Plan bitwy
Dzisiejszy opis kuszenia Pana Jezusa, wprowadza nas w Wielki Post. To czas zmiany naszego serca, sposobu naszego myślenia i wykonywania naszych uczynków. Jezus daje nam nie
tylko przykład idealnej walki z pokusami i szatanem, ale konkretne narzędzie do tej walki.
Jezus na pokusy odpowiada modlitwą i słowem Bożym. To jest najbardziej skuteczna metoda, aby na słowo szatana odpowiedzieć słowem Boga.
Na początku zobaczmy, co zapisała Owieczka Magda pod datą 1 marca w swoim pamiętniku: Zastanawiam się czasami dlaczego przychodzą do mojej głowy różne pokusy. Oczywiście słyszałam o działaniu
złego ducha, że to on nam podpowiada różne złe rzeczy. Pamiętam jak
pasterz opowiadał nam historię Jezusa, który przebywał na pustyni.
Szatan też Go namawiał do złych rzeczy. Ale Jezus tę walkę wygrał.
Nieraz trudno oprzeć się pokusie, która bardzo mocno wpływa na nasze pragnienia posiadania czegoś, czy bycia kimś lepszym, a może
nawet postawienia siebie na miejscu Pana Jezusa. Tak się nie da!
Dlatego potrzebny nam jest plan walki i obrony przed pokusami.
Kochane dzieci!
Rozpoczynamy Wielki Post, czyli czas naszego nawrócenia. Czy wiecie, co to jest nawrócenie? Jest to walka z grzechem, myślenie o Bogu. Ewangelia opowiada nam dzisiaj o walce Jezusa. Na pustyni
Chrystus walczył z szatanem. Czy pamiętacie czego dotyczyły pokusy? (Zamiana kamieni w chleb, wystawienie Boga na próbę, oddanie
pokłonu szatanowi). Jezus miał wobec tych pokus swój plan działania.
Odpowiadał szatanowi słowem Bożym.
Spróbujmy teraz stworzyć nasz plan działania, który pomoże nam
wygrać bitwę z pokusami.

