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Temat: Jezus wstępuje do nieba 

 Cele katechetyczne – Uświadomienie prawdy, że Jezus powtórnie przyjdzie na końcu świata. 

Modlitwa  

„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”.  

                                                              Br. Tadeusz Ruciński, Cicho-sza! Na modlitwę czas… 

Podręcznik s. 97  

Zaznacz kółkiem symbole Zmartwychwstałego Chrystusa. 

Uroczystość Wniebowstąpienia obchodzimy 40 dni po Wielkanocy.  

Przeczytajcie z rodzicami, w jaki sposób św. Łukasz i św. Jan opisali tamto 

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, błogosławiąc Boga.  

           (Łk 24,45-53) 

 

 

 

 



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.  

Praca domowa 

Ćwiczenie w podręczniku s. 96: Znajdź 5 szczegółów, którymi różnią się obrazki, przedstawiające 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.  

Modlitwa  - „Ojcze nasz” 

W niedzielę obchodziliśmy Święto Bożego Miłosierdzia poproście rodziców, aby wam pomogli 

obejrzeć film o siostrze Faustynie. Link znajduje się poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q1xcOTWhlQ&feature=share&fbclid=IwAR0vWTcL7kEG6SupG

dWI9YDTIoEKQoJV2P5nDFIRekcAneGWCLKj_YWA2Qgh%3DAT1m4tLwwfFjPTXUzdZAS-

tK4FYVjvi_9ZkG-gpZRdTFrtIJKVVOq2nuGtYXHUMntNiOrD9ecsTmPjG-

Gvdfr56VfYeyUjw56x1ishV5GdeXkXljktyorsIyi0_ZimXpDAQT 

 

Sposób komunikowania 

Messenger, e-mail:wwisniewska@interia.pl 
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