
Szczęść Boże. Drodzy uczniowie witam i pozdrawiam Was słonecznie. W tym 

tygodniu nie będziemy pracować intelektualnie. Bardzo bym chciała, abyście w 

ramach lekcji religii tym razem popracowali duchowo.  Zachęcam was do 

refleksji nad swoją osobistą relacją z Bogiem. Pomyślcie czy w tym czasie 

epidemii ona się wzmocniła czy się osłabiła? Zastanówcie się czy jest w 

waszych sercach tęsknota za Bogiem, za Kościołem za Mszą Świętą, może za 

spowiedzią. Co z wiarą i modlitwą. Jeśli odkryjesz w sobie pragnienie spotkania 

z Bogiem, to porozmawiaj z Nim chwilę w domu. Jeśli zatęskniłeś za 

Kościołem, za Mszą Świętą to zachęcam do wyjścia z domu. Kościoły są 

otwarte cały dzień. Można odwiedzić Jezusa i powierzyć Mu swoje sprawy. 

Codziennie jest odprawiana Msza Święta wprawdzie z ograniczoną liczbą osób, 

ale warto iść i powalczyć o miejsce. W najbliższą Niedzielę o godz. 11.00 jest 

Msza Święta w Waszej intencji, a pierwszeństwo udziału mają Ci, którzy mają 

intencję. Zapraszam od serca wszystkich którzy prawdziwie tęsknią za Jezusem. 

Podczas Mszy Świętej przyjmujemy Komunię Świętą na rękę. Należy lewą dłoń 

położyć na prawą. Kiedy ksiądz położy na lewej ręce Ciało Chrystusa – stojąc 

przed kapłanem – należy prawą dłonią włożyć Je do ust. Gdyby ktoś z Was 

chciałby się w tym czasie Wielkanocnym wyspowiadać – można to zrobić – po 

telefonicznym umówieniu się z Księdzem.  

Przypominam, że streszczamy Ewangelię i kazanie w najbliższą Niedzielę 10 

maja. Do 17 maja obowiązkowo wysyłamy je do ks. Krzysztofa, a kto chciałby 

otrzymać dodatkową ocenę z Religii przesyła je do mnie. Pozdrawiam i 

wspieram Wasze życie duchowe modlitwą.  
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W czytana dziś Ewangelia 

opowiadała dziś o … 

HOMILIA  W kazaniu była dziś mowa o … 

 

 

 


