Uczestniczymy we Mszy Świętej
Pytania:
1. Co jest pokarmem dla naszej duszy?
2. Co daje nam częste przyjmowanie Komunii Świętej?
3. Co jest najbardziej potrzebne, żeby przyjmować Komunię Świętą i dojść do nieba? (Wiara)
Opowiadanie:
- Powinniśmy się wstydzić – powiedziała Ola do Wojtka, kiedy bliźniaki rozstały się przed szkołą z
policjantem.
- Nie bardzo rozumiem, czego mielibyśmy się wstydzić – odpowiedział obojętnie Wojtek. – Przecież
nie jechało żadne auto, więc co to za różnica, czy przechodziliśmy przez jezdnię na przejściu dla
pieszych, czy obok przejścia?
- Ty rzeczywiście zupełnie nic nie rozumiesz – oburzyła się Ola. – Nie słuchałeś tego, co mówił ten
policjant? Przecież wytłumaczył nam wyraźnie, że po to ustawia się znaki drogowe, albo maluje się
je na jezdni, żeby wszyscy mogli poruszać się bezpiecznie. I co najważniejsze, te znaki nie są tylko dla
kierowców, ale także dla pieszych – stanowczo stwierdziła Ola, otwierając energicznie drzwi do
mieszkania.
- Możecie mi wyjaśnić, o co się znowu kłócicie? – spytała mama witając w przedpokoju swoje
pociechy.
- O przejście dla pieszych – odpowiedział bez emocji Wojtek.
- A może moglibyście być jednak odrobinę mniej tajemniczy? O jakie przejście dla pieszych? –
zapytała stanowczo mama.
- A nie będziesz na nas zła, mamo? – odpowiedziała Ola pytaniem na pytanie.
- Tego, niestety nie mogę wam obiecać – powiedziała mama – bo nie wiem, o co chodzi, więc
gdybyście byli trochę mniej tajemniczy i po kolei wyjaśnili dokładnie co się stało – byłabym wam
niezmiernie wdzięczna – dodała mama, siadając w fotelu.
Bliźniaki spuściły głowy i niepewnie usiadły na kanapie, a po chwili milczenia Ola powiedziała:
- Przed szkołą przechodziliśmy przez jezdnię nie na przejściu dla pieszych, tylko kilka metrów dalej…
- Ale nic nie jechało – przerwał jej Wojtek.
- Za to nie wiadomo skąd, pojawił się policjant – dokończyła Ola – i zwrócił nam uwagę…
- I bardzo dobrze zrobił – powiedziała mama. – Zachowaliście się bardzo nierozsądnie. Znaki
drogowe to nie ozdoba. Są po to, żeby na drogach było bezpiecznie. Nie wolno ich lekceważyć.
- Ale są też znaki, które nas o czymś informują: na przykład tablice, na których jest napisane, ile
kilometrów trzeba przejechać, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca – powiedziała Ola, próbując zmienić
mało przyjemny dla dzieci temat rozmowy.
- Masz rację – odpowiedziała mama – I wydaje mi się, że można powiedzieć, że nasze życie byłoby
znacznie trudniejsze, gdyby nie było w nim różnych znaków.
- To są jeszcze jakieś inne znaki? – spytał Wojtek, zadowolony, że mama zapomniała o ich
nierozsądnym zachowaniu na drodze.
- Oczywiście – odpowiedziała mama. – Na przykład znaki, które informują nas, jak w dużym budynku
dojść do wyjścia, albo do windy, albo znaki na metkach ubraniowych, które informują jak należy prać
daną tkaninę, żeby się nie zniszczyła…
- Albo znaki, które przypominają nam o Panu Bogu – odezwała się nieśmiało Ola.

- Brawo – pochwaliła ja mama, ale zaraz stanowczo dodała. – Czy wy przypadkiem nie próbujecie
mnie zagadać, żebym zapomniała o waszym dzisiejszym wykroczeniu drogowym?
Ola i Wojtek spojrzeli na mamę i spuścili głowy… mówiąc półgłosem:
- Przepraszamy. To się już więcej nie powtórzy.
- Mam nadzieję, że się nie powtórzy – powiedziała mama, wstając z fotela.
Pytania do opowiadania:
1. Z jakiego powodu Ola i Wojtek musieli odbyć rozmowę z policjantem?
2. Dlaczego nie wolno lekceważyć znaków drogowych?
3. Jakie inne znaki towarzyszą nam w codziennym życiu?
4. Jakie znaki wokół nas przypominają nam o Panu Bogu?

Pytania:
1. Dlaczego powinniśmy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej?
2. W których momentach Mszy Świętej klękamy?
3. Co oznacza postawa klęcząca?
4. W jakich momentach Mszy Świętej siedzimy?
5. Co oznacza postawa siedząca?

