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Jezus i ja na wakacjach

Przeżyłeś wspaniały rok spotkania
z Jezusem. Wkrótce rozpoczną się wakacje.
Będziesz odpoczywać, bawić się, a Jezus
i w dzień, i w nocy będzie z Tobą. Pamiętaj,
aby spotykać się z Nim na modlitwie, Mszy
Świętej, a także w pierwsze piątki wakacyjnych miesięcy.
Jezus bardzo cię kocha i nigdy cię nie
opuści.

W drogę z nami wyrusz, Panie,
nam nie wolno w miejscu stać.
Gdy zbłądzimy, podaj rękę,
gdy upadamy, pomóż wstać
i do serca Twego prowadź, prowadź nas.

Przynosili Mu również
dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie
szorstko zabraniali im
tego. A Jezus, widząc
to, oburzył się i rzekł
do nich: „Pozwólcie
dzieciom przychodzić
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich

bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę,
powiadam wam: Kto
nie przyjmie królestwa
Bożego jak dziecko,
ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce
i błogosławił je.
(Mk 10,13-16)

W tym fragmencie Ewangelii Jezus stawia dziecko jako wzór do naśladowania. To wielka radość dla ciebie. Nie zapomnij o Jezusie w czasie wakacji. Przystępuj często do Komunii Świętej. Bądź wzorem dla innych!
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Panie Jezu!
Wakacje to cudowna rzecz.
K ażdego ranka
można obmyślać swój dzień.
Można spotkać
starych przyjaciół
i poznać nowych.

 zego oczekujesz ode mnie,
C
Panie, w czasie tych wakacji?
Naucz mnie, Panie Jezu,
nie zapominać o nikim
i spraw, abym był wrażliwy
na potrzeby innych.

Wakacje (z języka
łacińskiego vacatio, czyli
zwolnienie z obowiązków)
– jest to czas wolny
od nauki w szkole.
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Zastanów się
• Gdzie zabierzesz Pana
Jezusa na wakacje?
• O czym będziesz z Nim
rozmawiał?
• Po czym inni poznają,
że kochasz Jezusa?
• Po czym poznają, że Jezus
jest z Tobą?
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