
KATECHEZA    

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus                                                 

Proszę odmówić modlitwę ,,Ojcze nasz’’ 

WIELKI CZWARTEK – Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa z Apostołami.  

Zachęcam do kliknięcia w poniższy link https://youtu.be/jK9NeNhxqsc   

   

Zapisz do zeszytu temat : WIELKI CZWARTEK – Ostatnia Wieczerza i przerysuj 

kielich z hostią.  

  

                                            
     

    

https://youtu.be/jK9NeNhxqsc
https://youtu.be/jK9NeNhxqsc
https://youtu.be/jK9NeNhxqsc
https://youtu.be/jK9NeNhxqsc


  

WIELKI PIĄTEK - Pan Jezus umiera na krzyżu - było to o godzinie 15.00  

Zapisz do zeszytu temat i namaluj krzyż.Możesz wydrukować ten obrazek.  

 Zachęcam do kliknięcia w poniższy link i przeżycia Drogi Krzyżowej.   

https://www.youtube.com/watch?v=AevNqDbjLN4&fbclid=IwAR3T8ZwaxBI1LHYjhT000qjmdJ Fj-

vvsHYELgdcZMRmCupWpFNKKkaVZME   
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WIELKA SOBOTA - poświęcenie pokarmów wielkanocnych.Wieczorem 

Wigilia Paschalna.   

Zapisz temat do zeszytu i namaluj koszyczek wielkanocny.  

Drodzy Rodzice!                                                                                

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie będzie poświęcenia 

pokarmów w Kościele - zachęcam, aby zrobić to w domu przed 

śniadaniem wielkanocnym. Niech uczyni to OJCIEC RODZINY lub 

najstarsza OSOBA w Waszej Rodzinie. Przesyłam WAM MODLITWĘ 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW                

                             

Ojciec Rodziny wypowiada słowa modlitwy 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA:   

 Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować 

wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy 

Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas wielkanocnego posiłku.  

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław /zrobić znak 

krzyża/ + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym 

nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu. Baranku Boży, ty obmyłeś świat z 

grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli 

na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z 

Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, 

pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także 

dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na 

potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując 

Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam 

wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki 

wieków.Amen. Wszyscy raze  odmawiają ,,Ojcze nasz’’.   

                                                         



    
  
W Niedzielę bardzo wcześnie rano,                                                                                

Pana w grobie nie zastano.                                                                                               

On ZMARTWYCHWSTAŁ!                                                                                                  

                                                                    
O tym wiemy, więc się                                                                                                      

Wszyscy radujemy. ALLELUJA!!!                                                                                          

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz pokoju Chrystusa   

Zmartwychwstałego.                                                                                                                                 

Życzy                                                                                                                                     

Katechetka Barbara Soloch-Kwaśny   

                                                  



                                                                                           

   

   


