
Szczęść Boże wszystkim Rodzicom,  

 Trudny to dla nas czas, szczególnie dla Was drodzy Rodzice mający pod swoja opieką tak małe 

dzieci. Czas, w którym jeszcze bardziej Bóg weryfikuje nasze ( również jestem rodzicem ) powołanie 

do odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

 ,, Ufając Bożej Opatrzności i wyrabiając w sobie ducha ofiary ’’, pamiętajmy, że tylko przez 

taką postawę niezachwianej miłości matczynej i ojcowskiej, spełniając swoje codzienne obowiązki 

przynosimy chwałę Stwórcy i zdążamy do doskonałości w Chrystusie, czego Wam drodzy Rodzice i 

sobie życzę w tej wielkopostnej wędrówce roku 2020. 

         Ilona Tuszyńska – katechetka  

 

Proszę o odczytanie poniższego listu Waszym Pociechom. 

Kochane Dzieci… 

 Pozdrawiam Was w imieniu naszego największego Przyjaciela, jakim jest Jezus. Zaledwie kila 

tygodni temu śpiewaliśmy piosenkę o tym, że choćbyśmy szukali uważnie, przemierzając cały świat, 

patrząc przed siebie i za siebie, to nie znajdziemy na niej nikogo, tak kochającego jak Jezus. 

Jednomyślnie stwierdziłyście, że zawsze możemy na Niego liczyć !!! 

 Czy pamiętacie opowiadanie o tym, jak Jezus uciszył burzę na jeziorze ? Wystarczyło, że                       

,, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza ‘’. Dzisiaj znajdujemy się w podobnej sytuacji.  Nie 

możecie spotykać się ze swoimi przyjaciółmi w przedszkolu. Jest zakaz wychodzenie z domu, z 

powodu szalejącego koronawirusa, podobnego nieco do tych wzburzonych fal na jeziorze. My jednak 

chcemy przeciwstawić się tej epidemii, mówiąc tak, jak uczniowie. ,,Panie ratuj !...’’. Czy wierzycie, że 

On może zatrzymać rozprzestrzeniający się wirus ? Otóż może !!! Skoro wichry i jezioro były mu 

posłuszne, to wirus także !!! Każdego dnia prośmy więc z wiarą Boga Wszechmogącego, abyśmy jak 

najszybciej mogli powrócić do przedszkola, a Wasi kochani rodzice do swoich miejsc pracy. 

Pamiętajmy, Jezus ma moc ! Wystarczy, że wypowie słowo i to się staje.  

 Zachęcam Was dzisiaj drogie dzieci, abyście podjęły się kolejnego wyzwania. W ramach pracy 

plastycznej ,, Cuda Jezusa ‘’ wykonajcie kolejny rysunek zatytułowany ,, Jezus zatrzymuje 

koronawirusa ’’. Życzę Wam i sobie, abyśmy stali się naocznymi świadkami tego, że tylko Jezus jest 

jedynym Zbawicielem świata i że tylko On jest rozwiązaniem wszystkich problemów ludzi małych i 

dużych.  

            Żegnam Was i zapewniam o codziennej modlitwie ! 

                                                Zostańcie w domach z Panem Bogiem.  

 

   Pozdrawiam   

      Pani Ilonka  

         

 

 



 

 

 

 


