
 KATECHEZA KL II 

Niech będzie pochwalony Jezu Chrystus                                                                        

Proszę pomodlić się ,,Ojcze nasz’’ 

Temat  : Wielki Piątek – Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości 

 

Praca z tekstem biblijnym Łk 23, 33 -34.36 -45 

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i 

złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.  Lecz 

Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem 

rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. 

 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego  i podawali Mu ocet,  

mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był 

także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest 

Król Żydowski» Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał 

Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz 

drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 

karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną 

karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, 

wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu 

odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz  w raju». 

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez 

środek.  Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce 

powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. 

 

Odpowiedz na pytania 

    1.Komu przebaczył Jezus wisząc na krzyżu? 

 

2.Co Jezus obiecał jednemu ze skazańców? 

 

    3.Co stało się ze słońcem w chwili konania? 

 

    4.Dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu? 

 



  
 

Jezus chociaż był niewinny, zgodził się za nas umrzeć, cierpiał za nas i otworzył 

nam drogę do nieba. Jezus dokonał tego z miłości. Po śmierci Jezusa złożono w 

grobie wykutym w skale. 

Krzyż opowiada nam o Jezusie i jest Jego znakiem dlatego należy się do Niego 

odnosić z szacunkiem i czcią. 
 

Zapisz w zaszycie: 

 

Temat: 

 

Wielki Piątek – Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości 

 

Słowo dnia: 

 

Jezus umiera z miłości 

 

 Namaluj Krzyż  

 

KATECHEZA CZ. II 

Temat: WIELKA SOBOTA - poświęcenie pokarmów wielkanocnych.  

Wieczorem WIGILIA PASCHALNA- święcenie ognia, wody i paschału.  

Namaluj koszyk z pokarmami, które w tym roku ze względu na pandemię 

koronawirusa będziemy błogosławić w domu 

Na zakończenie katechezy proszę odmówić ,,Zdrowaś Maryjo’’                                

Jezu, ufam Tobie! 

     Szczęść Boże                                                                                                                        

Tęsknię za Wami! Życzę Wam i Waszym Rodzicom zdrowia i                                    

błogosławieństwa Bożego 

Katechetka                                                                                                                            

Barbara Soloch-Kwaśny 


