
Szczęść Boże, Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! 

 

Drodzy Rodzice. 

 Witam w kolejnym tygodniu naszych zmagań. Poniżej przesyłam kolejne katechezy do 

zrealizowania. W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 572 156 572, e- mail 

d.jedynak@zkiwdziemiany.pl lub Messenger. 

 

Katecheza 44 (20.04.20r.) 

Temat: Przyjmujemy Ducha Świętego. 

Zesłanie Ducha Świętego. 

 

Modlitwa: 

• wykonaj znak krzyża i w skupieniu odmów modlitwę Ojcze Nasz. 

 

 Działanie: 

• Dzisiaj usłyszycie Duchu Świętym, o Którym już wcześniej rozmawialiśmy. 

Przypomnijmy sobie, co mówi o Nim Pan Jezus w Piśmie Świętym: 

 

• „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – 

Duch Prawdy”(por.: J 14, 16-17a). 

 

• Codziennie modlimy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zostaliśmy 

ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To Pan Jezus podarował nam Ducha 

Świętego. Nazywamy Go Pocieszycielem. Ducha Świętego nikt nie może zobaczyć, bo jest 

niewidzialny. Ale o Duchu Świętym przypominają nam różne obrazy. 

• Otwórzcie Wasze podręczniki na s. 100-101 i przyjrzyjcie się obrazom (gołębicy, 

wiatru i płomienia), co one oznaczają? Poproście kogoś starszego o przeczytanie. 

*Ducha Świętego nazywamy Pomocnikiem. On pomaga nam poznawać Pana Jezusa i ufać 

Mu. Pomaga nam też w nauce. 

*Ducha Świętego nazywamy Pocieszycielem. On pociesza nas i wzmacnia, tak jak woda na 

pustyni wzmacnia ludzi. 

*Duch Święty wzbudza w nas chęć pomocy innym, pocieszenia ich, uradowania. 

• My także otrzymaliśmy Ducha Świętego podczas naszego chrztu. W kościele było 

cicho, nie latała gołębica, nie szumiał wiatr. Nie było wielkiego ognia. Ale Duch Święty 

naprawdę przyszedł do nas – Jego znakiem był płomień paschału i świecy chrzcielnej. 
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• -  Jak nam pomaga Duch Święty Pocieszyciel? 

Daje mądrość, odwagę, radość, sprawia, że dobrze się modlimy i kochamy Pana Jezusa.. 

• - A jak możemy pocieszać innych i pomagać im? 

• Możesz pobawić się dziś w ulubioną zabawę z rodzeństwem, możesz nie grymasić 

przy posiłku, możesz pomóc posprzątać pokój, możesz…. :-) 

• Na zakończenie katechezy poproście kogoś starszego w domu o przeczytanie tekstu 

Przeczytajmy razem i pokolorujcie obrazek w Zeszycie ćwiczeń z religii na str. 89. 

 

Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

 

 

Katecheza (23.04.20r.) 

Temat:Święta Faustyna i Miłosierdzie Boże. 

 

Modlitwa: 

• wykonaj znak krzyża i w skupieniu odmów modlitwę Ojcze Nasz. 

 

 Działanie: 

• Tym razem zapraszam Was do wirtualnej katechezy opartej w całości o podany link 

https://view.genial.ly/5e95c0ced82ffd0dbff75fa3/social-horizontal-post-jezu-ufam-tobie-katecheza-

dla-dzieci-

mlodszych?fbclid=IwAR0TVv5N2effjmxPiji1ykZGRyAik9P9jrhPo80o9KdagMJWq6lkPTxXAWA 

• Tak więc jeśli macie możliwość to z pomocą rodziców kliknijcie w podany link . On 

zaprowadzi Was do katechezy o tym „Jak Helenka mała obraz Jezusa malowała”. Postępujcie 

zgodnie ze wskazówkami a dowiecie się wielu ciekawych rzeczy o Helence.    

Na ostatniej stronie katechezy zawarte są ikonki, możecie tam posłuchać piosenki o św. Faustynie, 

ikonka z sercem zaprowadzi Was do kolorowanki ukazującej Jezusa Miłosiernego, proszę o  

wydrukowanie i pokolorowanie.  Na dole wklejam szablon do druku. Gotowy obrazek wklejamy do 

zeszytu ćwiczeń na str 110-114 „notatki”. Proszę również o przesłanie zdjęcia. W razie problemów 

proszę o kontakt. Ikonka z kopertą zaprasza do zabawy w układanie puzzli. Ikona z samochodem 

zabierze Was na wirtualną wycieczkę do miejsca narodzin Helenki czyli jej rodzinnego domu. 

Zadanie z pędzelkiem to właśnie to o którym wspomniałam wcześniej. Wy złapcie za kredki i do 

pracy ;) 
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• Na zakończenie katechezy pomyślcie o tym w jaki sposób wy możecie być miłosierni, 

porozmawiajcie o tym z rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 


