51. Serce Jezusa – chcemy trwać w przyjaźni
z Jezusem (nabożeństwo czerwcowe)
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
● Wskazanie na konieczność dzielenia się wiarą;
● Formowanie w uczniach postawy przyjaźni względem Jezusa;
● Motywowanie uczniów do wyrażania miłości i przyjaźni wobec Jezusa;
● Uświadamianie uczniom, że mogą upodabniać się do Serca Jezusa
w różnych sytuacjach życia;
● Kształtowanie umiejętności wyrażania swojej wiary i miłości do Boga
poprzez udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, w nabożeństwach czerwcowych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
● Uczeń poznaje wezwania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa
i sposób uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych;
● Uczy się adorować Najświętszy Sakrament;
● Potrafi wymienić kilka cech serca Jezusa i wskazać, jak stawać się do
Niego podobnym;
● Umie wyjaśnić, dlaczego uczeń i przyjaciel Jezusa powinien dzielić się
swoją wiarą z innymi i wykonywać czyny miłosierdzia.

Pojęcia, postaci:
Serce Jezusa, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, nabożeństwo
czerwcowe.

Wartości:
miłość, miłosierdzie, dobroć, pokora, sprawiedliwość, mądrość, nadzieja, pojednanie.

Propozycja realizacji:
1. Katechezę można rozpocząć od wybrania kilkorga dzieci lub wskazania grup, rozdania im karteczek z opisami scen z Ewangelii lub ilustracjami przedstawiającymi najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa.
Prośba, żeby dzieci spróbowały odegrać te sceny lub wymyśliły do nich
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pytania. Chodzi o to, by pozostałe dzieci w klasie mogły odczytać, jakie
to sceny. Dzieci mówią, w czym objawia się Boża miłość.
2. Prezentacja ilustracji Jezusa Miłosiernego i św. s. Faustyny. Wytłumaczenie dzieciom, że niektórzy ludzie nie pamiętają o tym, że Bóg
ich kocha. Pan Jezus sam przyszedł do św. Faustyny i poprosił ją, żeby
przypomniała ludziom, biednym grzesznikom, o Jego miłości. Są ludzie,
którzy dziękują Bogu za Jego miłość, np. uczestnicząc w nabożeństwach
czerwcowych i praktykując pierwsze piątki miesiąca. Zachęcenie dzieci
do udziału w nabożeństwach i do wspólnej modlitwy, szczególnie dziękczynnej. Zaśpiewanie pieśni dziękczynnej z podręcznika.
3. Wyjaśnienie i utrwalenie terminu: „adoracja”. Kształcenie w dzieciach
postawy uwielbienia względem Boga poprzez wspólną modlitwę, zachętę do odwiedzania kościoła i adorację.
4. Wykonanie ćwiczeń z podręcznika. Omówienie wezwań Litanii do
Serca Jezusa. Zwrócenie uwagi na konieczność przygotowywania swoich serc do I spowiedzi i Komunii Świętej, na upodabnianie swoich serc
do Serca Jezusa.
5. Na zakończenie modlitwa kilkoma wezwaniami z Litanii do Serca Pana
Jezusa.
6. Propozycja pracy domowej: Wybierz się na nabożeństwo czerwcowe
do kościoła. Pomódl się dziś wieczorem o to, aby dobrze przygotować
swoje serce na spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii. Możesz często powtarzać słowa: „Jezu, uczyń serce moje według Serca Twego!”.

128

