
KATECHEZA  

Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.... 

Witam Was serdecznie na kolejnej katechezie zdalnej. 

Dzisiaj dowiemy się jak Pan Jezus wstąpił do nieba i dlaczego to uczynił.              

Poznamy całą historię tego wydarzenia. 

Na początek pomódlmy się wierszem: 

„Dzisiaj, mój dobry i mądry Panie, 

modlić się będę przez porównanie: 

Jak do morza płynie strumyk – 

tak ja do Ciebie płynąć chcę. 

Jak do słońca leci motyl – 

to ja też tak lecieć chcę. 

Jak do gniazda wraca ptaszek – 

też tak wracać ciągle chcę. 

Jak do ula trafia pszczoła – 

tak do Ciebie trafiać chcę. 

tak ja słuchać Ciebie chcę. 

Jak do ojca biegnie dziecko – 

tak do Ciebie pobiec chcę. 

Bo Ty, Boże, jesteś Ojcem – 

Twymi dziećmi wszyscy są! 

Bo u Ciebie jest dla wszystkich 

Twych stworzonek wielki dom”. 

Jak myślisz: 

• Co to jest niebo? 

• Jakiego koloru jest niebo? 

• Z czym kojarzy nam się niebo? 

• Co można zobaczyć na niebie? 

Uroczystość Wniebowstąpienia obchodzimy 40 dni po Wielkanocy. 

Teraz wysłuchaj w jaki sposób św. Łukasz i św. Jan opisali tamto wydarzenie. 

http://www.biblijni.pl/%C5%81k,24,44-49 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

http://www.biblijni.pl/%C5%81k,24,44-49


• O czym powiedział Pan Jezus apostołom? 

• Co stało się po rozmowie Pana Jezusa z apostołami? 

• Dokąd wstąpił Pan Jezus? 

• Co zrobili apostołowie po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa? 

Święty Jan, zaś tak opisał wniebowstąpienie. Odsłuchaj tylko 30 sekund. 

http://www.biblijni.pl/ 

• Czy niebo, o którym mówi Pan Jezusa, to jest to, które mamy nad głowami? 

• Czy jest sposób, w jaki możemy zasłużyć sobie na to niebo? 

• Jak może wyglądać niebo, które jest dla nas prezentem od Pana Boga? 

 Jezus Chrystus przygotowywał uczniów do swojego odejścia.                                  

Kiedy to się stało, apostołowie nie mogli Go już zobaczyć ani z Nim rozmawiać, ale 

nie byli smutni. Cieszyli się, ponieważ Jezus obiecał im, że będzie z nimi zawsze. 

Obiecał to również nam wszystkim. Pozostał z nami w sakramentach świętych 

(szczególnie w Eucharystii), w słowie Bożym, podczas modlitwy czy w naszych 

dobrych uczynkach. 

Jeśli chcesz coś więcej zobacz filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro&feature=emb_title 

                         
Zapiszcie temat religii do zeszytu, na pytania odpowiedzcie ustnie, i namalujcie 

jak Pan Jezus wstępuje do NIEBA. 

Na koniec poproś Pana Jezusa, abyś mógł kiedyś być razem z Nim w niebie i 

radować się chwałą Boga i pomódl się ,,Ojcze nasz...’’ 

Z Panem Bogiem.   Katechetka Barbara Soloch-Kwaśny 

http://www.biblijni.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro&feature=emb_title


 


