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     Witam dzieci i rodziców! 

 

      W najbliższy piątek ( 19 czerwca) obchodzić będziemy                                      

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

     

       Gdybym Was zapytała- do czego człowiekowi potrzebne jest serce, to myślę,                      

że odpowiedzielibyście, że serce bije aby żyć; że dzięki niemu krąży krew po całym 

organizmie; że jest jak pompka, ale też serce służy do kochania; że serce oznacza 

miłość, że ktoś kogoś kocha. I słusznie- wszystkie te odpowiedzi byłyby jak 

najbardziej prawidłowe. 

 

    Pan Jezus też ma serce- jak każdy z nas. I to serce, które bardzo pokochało 

każdego z nas. Wiecie dobrze, że kiedy Jezus żył na ziemi, czynił ludziom dobro, 

uzdrawiał ich, nauczał, napominał aby nie byli złymi ludźmi ale dobrymi. W końcu 

przyjął na siebie cierpienie i śmierć aby potem zmartwychwstać i pokazać nam,                  



że miłość zwycięża. Zrobił to wszystko dla nas- bo nas kocha. 

 

      Na obrazku powyżej jest namalowany Jezus, który wskazuje na swoje serce.                  

Ta ilustracja ukazuje serce, które jest pośrodku klatki piersiowej i wygląda jakoś 

inaczej niż zwykle widzimy je na obrazkach. Serce Jezusa jest specjalnie tak ukazane, 

żeby nam coś ważnego przekazać. Przyjrzyjmy się ilustracji serca Pana Jezusa bliżej: 
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      Wokół serca Jezusa jest coś ostrego, jakby ciernie. Pamiętacie, że Jezus na 

głowie miał koronę z cierni która bardzo raniła Jego głowę; bardzo Go to bolało. 

Bolało Go również jak Go bito, jak mówiono brzydkie słowa na Niego, wyzwiska, 

plucie, okrzyki nienawiści. 

     W górnej części serca Jezusa widzimy krzyż- to znak, który ma nam przypominać 

jak umarł nasz Zbawiciel. 

    A całe serce Jezusa jakby się paliło; jakby płonęło w ogniu, ale ten płomień wcale 

nie spala tego serca. Bo to nie jest zwykły płomień: to płomień miłości Pana Jezusa 

do  człowieka; to płomień, który oznacza, że Jezus kocha każdego człowieka, daje mu 

swoją miłość, nawet wtedy, kiedy człowiek nie jest dobry dla innych, postępuje źle. 

Ale Pan Jezus jednocześnie prosi, aby się poprawić i być dobrym, kochającym 

dzieckiem, dorosłym. 

 

     

   Pomyśl:  Jezus mnie bardzo kocha, 

                   chce, żebym był dobry i szczęśliwy, 

                   I ja mam kochać innych ludzi, 

                   starać się być dobrym, pomocnym dla nich. 

   



 

     Pomódl się do Jezusa i najpierw podziękuj Mu za Jego miłość do każdego z nas,           

a potem poproś Go, abyś kochał Go zawsze-  ze wszystkich sił, czy będziesz miał 

chwile smutne czy wesołe. I aby dodał Ci sił w kochaniu i pomaganiu innym ludziom. 

 

      Jeśli masz ochotę pokoloruj dowolny obrazek lub narysuj, jak Ty dziękujesz 

Jezusowi za Jego miłość lub jak pomagasz innym- a w ten sposób starasz się być 

dobrym i kochającym dzieckiem. 
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