
Katecheza z dnia 08.04.2020 

Temat: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilia Paschalna. 

Drodzy uczniowie.  

W tym tygodniu przeżywamy najważniejsze święta w całym roku liturgicznym – Święta Paschalne. 
Rozpoczynają się one w Wielki Czwartek wieczorem Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej. Wspominamy 
wtedy ustanowienie przez Pana Jezusa dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.  

 W Wielki Piątek zatrzymujemy się nad cierpieniem Jezusa na krzyżu. Popatrzcie tego dnia choć przez 
chwilę na krzyż w Waszym domu i podziękujcie naszemu Panu za Jego wielką miłość. 

W sobotę wieczorem w kościołach ma miejsce Wigilia Paschalna. Jest to Msza Święta podczas której 
odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i zaczniemy świętować Zmartwychwstanie Jezusa.  

Zachęcam Was byście te święta przeżyli z radością. Pamiętajcie, że wszystkie te wydarzenia możecie 
obejrzeć za pomocą telewizji lub internetu. Życzę Wam i Waszym rodzinom wielu łask Bożych na ten 
piękny i trudny czas.  

W wolnej chwili zachęcam do obejrzenia krótkich filmików: 

 

https://youtu.be/Ld2r8CXCQEo 

https://youtu.be/0nVRJehVy1c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Katecheza z dnia 06.04.2020 

Temat: Mamy świadczyć o Bogu ( temat 46). 

1. Przeczytaj opowiadanie: 

W pewnej klasie pani katechetka poprosiła dzieci, by narysowały prawdziwego chrześcijanina. Dzieci 
wzięły się do pracy i wkrótce na tablicy wisiały różne rysunki z namalowanymi „chrześcijaninami”. 
Wielu przedstawionych na nich chrześcijan nosiło sutannę, wielu miało w ręce Biblię, niektórzy 
modlili się. Ale największe wrażenie robił obraz z uchem. Jeden z uczniów dorysował do głowy 
chłopca olbrzymie ucho: z ucha wychodziła czerwona strzałka celująca prosto w serce. Tak dziecko 
widziało prawdziwego chrześcijanina: słucha on Słowa Bożego i nosi w sercu, żyje tym do czego 
zachęca Bóg.” 

2. Odpowiedz ustnie: 

- kogo miały narysować dzieci? 

- jakie pomysły  na przedstawienie chrześcijanina pojawiły się na rysunkach? 

- co wyrażała czerwona strzałka na rysunku z uchem? 

- co to znaczy „ żyć Słowem Bożym”? 

Żyć słowem Bożym to słuchać tego co mówi do nas Bóg w Piśmie Świętym. Podczas każdej Mszy 
świętej Bóg uczy nas jak być dobrym człowiekiem. Co więcej Bóg posyła nas do innych, byśmy 
nieśli Jego miłość do innych ludzi. Pamiętaj Ty też jesteś chrześcijaninem. Stałeś się Nim w dniu 
Twojego chrztu. 

Wykonaj zadanie 1 i 2 w karcie pracy ( str.66 i 67). 

 

 


