
Szczęść Boże, Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci! 

 

 Drodzy Rodzice. 

 Witam w kolejnym tygodniu naszych zmagań. Bardzo dziękuje za Wasze zaangażowanie i 

utrzymanie kontaktu oraz przyjęcie do grupy. Dziękuje również za nadesłane prace i mam nadzieję, 

że już niedługo będę miała je wszystkie. 

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 42 (16.04.20r.) 

Temat: Pan Jezus jest z nami. 

Wniebowstąpienie Pańskie. 

 

Modlitwa: 

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

 Działanie: 

• Wszyscy cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał. Chrystus po zmartwychwstaniu spotykał 

się ze swoimi uczniami i uczennicami. Wyjaśnił im wszystko o swojej męce, śmierci i 

zmartwychwstaniu. Mówił, że On zawsze będzie blisko ludzi na ziemi. Razem z Nim ludzie będą 

odwracać się od zła i postępować dobrze. A Bóg przebaczy im grzechy. Zapowiedział także, że 

ześle Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego. 

• Pismo Święte mówi „Pan Jezus powiedział: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 

do skończenia świata. 

Potem wyprowadził ich na górę i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał 

się z nimi i został uniesiony do nieba”. 

• Podsumowując Jezus umarł i zmartwychwstał a to znaczy, że nas nie opuścił. Chrystus 

bardzo nas kocha i czuwa nad nami. Widzi nasze dobre i złe zachowanie. Potrafi wybaczać ale 

także cieszy się gdy jesteście grzeczni. 

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

Przeczytajmy razem str. 99 i pokolorujcie obrazek w Zeszycie ćwiczeń z religii na str. 87. 

•  Pomyśl o tym jak bardzo Jezus Cię kocha! 

 

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

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 

mailto:d.jedynak@zkiwdziemiany.pl


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. 

• -  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 

 


