
30.04. – 3.04

KLASA  I A , B

https://www.youtube.com/watch?v=p9Zna6dKFIY Posłuchaj o wydarzeniach, które
miały miejsce w Jerozolimie.

Wiem że lubicie śpiewać dlatego zapraszam do Wielbienia Pana Jezusa śpiewem

https://www.youtube.com/watch?v=ZqlWEWkKM3A    JESTEŚ KRÓLEM 
ZAŚPIWEWAJMY RAZEM

https://www.youtube.com/watch?v=w6GdZRnqtII

https://www.youtube.com/watch?v=42zfgE9Fybc- WIERZĘ W CIEBIE PANIE

Wierzę w Ciebie Panie 

1.Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win
  wierzę że człowiekiem stał się Boży Syn
  miłość Ci kazała krzyż na plecy brać
  w Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać
  jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram
  tam przygarniesz mnie do Siebie.

2.Tyś jest moim życiem boś Ty żywy Bóg
  Tyś jest moją drogą najpiękniejsza z dróg
  Tyś jest moją prawdą co oświeca mnie
  boś odwiecznym Synem ojca który wszystko wie
  nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych  burz
  bo Ty Panie jesteś ze mną.

3.Tyś jest moja siłą w Tobie moja moc
  Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc
  Tys jest mym ratunkiem gdy zagraża zło
  moją słabą ludzką rękę ujmij w swoja dłoń
  z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat
  i nic złego mnie nie spotka.

4.W Tobie Boże Ojcze wiarę swoją mam
  w Tobie Synu Boży ufność swoją mam
  Duchu Święty Boże w serce moje wstąp
  i miłość Bożej ziarno wrzuć w me serce w głąb
  w duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar  
  daj mi stać się Bożą rolą 
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https://www.youtube.com/watch?v=aT00ddhYDtA Jak zrobić palmę wielkanocną.

Zapraszam do wspólnej pracy poproście rodziców, babcie o pomoc w zrobieniu 
palm a efekt  wspólnej pracy ( chętnych), proszę o zdęcia na adres 
agatabilska@onet.eu

Pamiętajcie  o modlitwie  i uczestnictwie we Mszy Św. poprzez media.
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