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Katecheza – Temat: Święty Jan Paweł II

18  maja  tego  roku  obchodziliśmy  setną  rocznicę  urodzin  naszego  wielkiego

Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Obecna katecheza na celu przypomnienie osoby

tego wielkiego Polaka. 

Obejrzyj film Jan Paweł II Historia Papieża Polaka - https://www.youtube.com/

watch?v=ZIYIkcm5JLE

Z strony http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/index.php/2020/03/16/katechezy-

okolicznosciowe-o-janie-pawle-ii-2020/   - pobierz obrazek i pokoloruj

Posłuchaj piosenki Magdy Anioł „Lolek” - https://www.youtube.com/watch?

v=Nk9C7r3dtxI

Katecheza – Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba

Na naszych spotkaniach wielokrotnie mówiliśmy o różnych wydarzeniach z życia Pana Jezusa. Dziś opowiemy

sobie o kolejnym ważnym wydarzeniu. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez 40 dni ukazywał się Apostołom i

swoim najbliższym. Czterdziestego dnia zaprowadził  swych uczniów na górę,  aby tam się z  nimi  pożegnać przed

odejściem do nieba. 

Święty Łukasz w swojej Ewangelii tak opisuje to wydarzenie: 

„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma,  i rzekł do nich: «Tak jest napisane:

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie,w imię Jego głoszone będzie

nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.  Wy

jesteście  świadkami  tego.  Oto  Ja  ześlę  na  was  obietnicę  mojego  Ojca.  Wy  zaś

pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».
                        Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.   A kiedy

ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.  Oni zaś oddali Mu pokłon

i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,  gdzie stale przebywali w świątyni, <wielbiąc

i> błogosławiąc Boga”.
Pan  Jezus,  który  pokonał  śmierć  i  grzech  przebywa  z  Ojcem  w  niebie.  Żywy  i  zwycięski  rządzi  całym

wszechświatem i opiekuje się nim.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa obchodzimy 40 dni po Wielkanocy. Jest to bardzo radosne święto, gdyż

cieszymy się chwałą i zwycięstwem Jezusa. Jednocześnie dziękujemy Mu za to, że jest obecny wśród nas tu na ziemi. I

chociaż Go nie widzimy możemy się z Nim spotkać we Mszy Świętej w modlitwie i na katechezie. Zachęcam was do

częstszych spotkań z Jezusem, a w sposób szczególny do udziału we Mszy świętej w tę piękną uroczystość. 
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Teraz  wykonaj  ćwiczenia  w  podręczniku. Najpierw  na  str.  96 –  znajdź  5

szczegółów którymi różnią się obrazki,  a  następnie  na  str.  97 – zaznacz kółkiem

symbole Zmartwychwstałego Chrystusa (podpowiedź znajdziesz na str. 94).

Polecam do obejrzenia  Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Komentarz do Ewangelii

(Gienek Washable) - https://youtu.be/SZ838zG_F6k

Posłuchaj  piosenki  zespołu  Promyczki  Dobra  Niebo  to  -

https://youtu.be/JclFXky3YLE

Ze strony https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-962-
wniebowstąpienie-jezusa.html       – pobierz obrazek i pokoloruj 
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