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Була субота. Ісуса Христа запросили на вечерю до знатного фарисея. Один із присутніх, що сидів за столом,
сказав до Нього: «Щасливий
той, хто їстиме хліб у Царстві
Божім!»

Повернувся слуга й розповів це
своєму панові. Розгнівався тоді
господар та й каже до слуги
свого: «Іди мерщій на майдани
й вулиці міста й приведи сюди
вбогих, калік, сліпих, кульгавих».

У відповідь Ісус розповів їм
притчу: «Один чоловік справив велику вечерю й запросив
багатьох гостей. Під час вечері
він послав свого слугу сказати
запрошеним: «Ідіть, усе готове».

Слуга покликав усіх і сказав:
«Пане, сталось, як ти велів, і
місця є ще». Сказав пан до слуги: «Піди на шляхи та огорожі й
наполягай увійти, щоб дім мій
наповнився. Кажу бо вам: Ніхто
з отих запрошених не покуштує
моєї вечері».

Запрошені один за одним
відмовлялися і говорили, що
не зможуть прийти на вечерю.
Перший сказав: «Поле купив
я, мушу піти на нього подивитися; вибач мені, прошу тебе».
Другий сказав: «П’ять пар
волів купив я і йду їх спробувати; прошу тебе, вибач мені».
Третій сказав: «Я одружився і
тому не можу прийти».

У гостях

осе
у Маріангел у м. Сан-Х
(Коста-Ріка)
Мене звати Маріангел, і я люблю, коли
у неділю вся сім’я збирається за спільним сніданком. Мої улюблені страви –
це спагеті з сиром, рибний суп і картопля фрі.
Мої батьки не в змозі
піклуватися про мене, а
тому я проживаю разом з
бабусею (на фото ліворуч) і
дідусем. Мою бабусю звати
Лєна, а дідуся – Оскар
Адольфо; я називаю їх мамою і татом.
У неділю після сніданку ми вирушаємо на богослужіння у церкву в м. Тіразес. З минулого року я
почав відвідувати недільну школу. Заняття недільної школи проводять моя мама і тітка Фенія. Вони
працюють учителями: мама – учителька початкової школи в Сан-Хосе, а тітка – вихователь групи
продовженого дня. Окрім мене, недільну школу
відвідують також Метью, Матео, Емма і Домінік.
Я люблю співати. Мій дядечко Фабіо з дитинства
грає на органі й учить
нас нових пісень.
Праворуч – пам’ятне
фото про візит нашого Окружного апостола Леонарда Кольба.
Він проживає в США
і здійснює опіку над
Центральною Америкою, до якої належить
також Коста-Ріка.

Коста-Ріка знаходиться між Тихим океаном
і Карибським морем. Країна отримала свою
назву завдяки першовідкривачеві Христофору Колумбу. Коли мореплавці прибули на
берег, то побачили, що
місцеві жителі носять
золоті прикраси. Саме
тому Колумб назвав
цю країну Коста-Ріка
(«багате узбережжя»).
Ми живемо в провінції номер один Коста-Ріки – столиці
нашої країни, яка
називається Сан-Хосе.
У травні мені виповниться 11 років. Я
навчаюся у четвертому класі початкової школи імені національного героя
Коста-Ріки – Хуана Сантамарія. Він служив барабанщиком в Армії Коста-Ріки.
Завдяки йому армія отримала перемогу й здобула незалежність для країни.
Мій улюблений предмет –
математика. Я люблю вирішувати математичні задачі
й рівняння. Окрім цього,
я збираюся взяти участь в
учнівському мистецькому
фестивалі. Цього року я подала заявку на участь в
таких категоріях: виготовлення масок, кольорових
малюнків і фотографій.
Я люблю кататися на скейті й хотіла б навчитися грати на блок-флейті. Удома я люблю збирати лего і гратися ляльками. Мій улюблений
колір – фуксія. Він викликає у мене радісні
почуття.

На
дозвіллі

Небесне Царство

1. Доповни цитату
Добери слова, яких не вистачає у пропущених місцях?
МИТАРІВ – ПРАВЕДНИХ – ФАРИСЕЇВ – ПОКАЯННЯ – ГРІШНИХ – ДО МОЛИТВИ –
ПОКЛИКАНИХ – КНИЖНИКІВ

Доповніть цитату:
«Бо Я прийшов кликати
не …………, а …………».

2. Омріяна подорож
Небесне Царство краще від будь-якої країни. Для цієї
гри одна група дітей обирає відому країну і загадує, що
вона взяла б з собою у мандрівку. Усі предмети мають
мати щось спільне, приміром, «ніжку» чи починатися з
однакової літери. Інша група дітей з допомогою запитань здогадується, що спільне для цих предметів, і в яку
країну вирушають «мандрівники». Учасник, який відгадує, «збирає» свою валізу.

Відповіді: 1. «Бо Я прийшов кликати не праведних, а грішних»;
3. Про скарб, який захований у полі, і дорогоцінну перлину (Від Матвія 13, 44–46), Про робітників у винограднику (Мт 20, 1–16),
Притча про сіяча (Від Матвія 4, 3–8), Про загублену вівцю (Від Луки 15, 3–7), Про загублену драхму (Від Луки 15, 8–10);
Фрагмент ілюстрації на стор. 3.
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Ісус Христос, аби розповісти людям про Небесне Царство, вдавався до історій, які названі
притчами. П’ять причт сховані в цій картинці. Чи зможеш ти віднайти їх?

3. Знайди при
чті
На якій сторінці
можна віднайти
цей фрагмент?

Історія
для читання

Де живе Бог

На горі Морія жили-були два брати. Молодший
брат був одружений і мав дітей. Старший брат
не був одружений і жив сам один. Брати поралися на полі, вони разом сіяли зерно. Коли настали жнива, то вони разом косили, виготовляли
снопи й складали порівну в дві копиці. Уночі
кожен з них ліг спати на свою копицю. Однак,
старший брат не міг заснути й думав: «У мого
брата є сім’я, а я самотній і не маю дітей. А снопів у нас порівну. Так несправедливо!»
Він узяв частину своїх снопів і непомітно переніс до копиці молодшого брата.
За деякий час прокинувся молодший брат і подумав: «Мій брат одинокий, у нього немає дітей.
Хто ж потурбується про нього в старості?» Він
узяв частину своїх снопів і непомітно переніс до
копиці старшого брата.
Уранці обидва брати прокинулися і здивувалися, що в кожного з них була однакова кількість
снопів. Однак, жоден з них не сказав ні слова.
Наступної ночі кожен з братів чекав, коли засне
інший. Згодом вони обоє встали, взяли по одному снопові, аби перенести до копиці іншого брата. На півдороги брати зустрілися і побачили,
що бажали добра один одному. Кинувши снопи,
вони щиро й по-братерськи обнялися.
Бог поглянув на них з небес і мовив: «Святе Мені
це місце. Я житиму серед цих людей!»
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