Tydzień Szkół Katolickich 2013
w Rodzinie
Szkoły katolickie pośród wspólnoty wiary: dzielenie się Dobrą Nowiną
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Drodzy rodzice
Już piąty rok z kolei mamy okazję świętować wkład jaki szkoły katolickie wnoszą do lokalnych
społeczności i całego irlandzkiego społeczeństwa. Temat tegorocznych obchodów wskazuje na
to jak ważna jest społeczność wiary, w którą wrośnięta jest szkoła katolicka. Pragniemy zwrócić
uwagę na nierozerwalny związek pomiędzy wspólnotami wiary i pokazać, że szkoła jest tak
naprawdę przedłużeniem zarówno kościoła w domu jak i kościoła w lokalnej parafii. Ten rok
został ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI-go Rokiem Wiary. Rozpoczął się on w dniu
11 października 2012 r. i zakończy 24 listopada 2013 r. Podczas tego roku powinniśmy modlić się,
pogłębiać naszą wiarę, składać świadectwo poprzez nasze życie i służyć tym, którzy potrzebują
naszej pomocy. Tydzień Szkół Katolickich 2013 daje nam okazję do tego, abyśmy zastanowili się,
w jaki sposób możemy tego dokonywać w naszej rodzinie, w miejscu najważniejszym dla dzieci
dla poznawania i doświadczania wiary.
Dzielmy się Dobrą Nowiną
Jedną z najważniejszych prawd, którą rodzice mogą przekazać swoim dzieciom jest to, że Bóg
je zawsze kocha. Przeczytaj ze swoim dzieckiem poniższy fragment z Księgi Izajasza, aby
przypomnieć sobie jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga:

Nie lękaj się,
Ale teraz tak mówi Pan:“
ałem cię po imieniu;
bo cię wykupiłem, wezw
z przez wody,
tyś moim! Gdy pójdzies
ez rzeki,
Ja będę z tobą, i gdy prz
pójdziesz przez ogień,
nie zatopią ciebie. Gdy
awi cię płomień.
nie spalisz się, i nie str
n, twój Bóg,
Albowiem Ja jestem Pa
awca...drogi jesteś
Święt y Izraela, twój Zb
eś wartości i Ja cię
w moich oczach, nabrał
jestem z tobą.”
miłuję. Nie lękaj się, bo
Isaiah 43:1-5

Rozważanie
Skąd wiemy, że Bóg nas kocha?
Za co możeby być wdzięczni Bogu?
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Materiały dla szkół podstawowych

W jaki sposób możemy dzielić się Dobrą Nowiną w domu?
Możemy to czynić każdego dnia na wiele sposobów. Dzielimy się Dobrą Nowiną kiedy żyjemy tak jak Jezus chce,
abyśmy żyli: kiedy jesteśmy mili, kochający i cierpliwi; kiedy wspólnie się modlimy; kiedy idziemy na mszę świętą;
kiedy poświęcamy swój czas i przekazujemy pieniądze tym, którzy nie są w tak dobrej sytuacji jak my i potrzebują
pomocy; kiedy wykorzystujemy we właściwy sposób dane nam talenty; kiedy straramy się wykonywać naszą pracę
jak najlepiej … sposobów jest nieprzebranie wiele! Pomyśl o rzeczach, które ty możesz zrobić każdego dnia w tym
tygodniu, poprzez które będziesz dzielił się Dobrą Nowiną. Możesz przedstawić je rysunkiem lub napisać o nich
zdanie.
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