
Środa 14.04.2021 r. 

Temat: Zmartwychwstały Jezus jest ze mną. 

Cel – Poznanie prawdy, że zmartwychwstały Jezus jest obecny wśród nas.                           

Kształtowanie postawy wdzięczności za obecność Jezusa wśród nas. 

Kochane dzieci zaśpiewajcie proszę piosenkę: Bóg nie umarł Jezus żyje…   

Zmartwychwstały Jezus jest z nami zawsze. Obiecał to swoim uczniom kiedy powiedział: „ 

Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata ”. (Mt 28,20b)  

W innym miejscu powiedział: „ Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem 

pośród nich ”. (Mt 18,20) 

Kiedy jesteśmy na Mszy świętej, gdy poznajemy Jezusa na katechezie, gdy modlimy się do 

Niego, On jest wśród nas, bo tak nam obiecał. Tak bardzo nas kocha, że jest zawsze z nami. 

Dla odprężenia pośpiewajcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmdcyRl8Pes&list=PL7dZwQBWL3FpaMJUsa2_P7GuoX

SEl2ZKs&index=60 

Po przerwie posłuchaj: Opowiadania Marka. 

Siostra na religii powiedziała nam, że zmartwychwstały Jezus jest zawsze obecny pośród nas. 

Rozejrzałem się dookoła i bardzo się zdziwiłem, bo nigdzie Go nie widziałem. Wtedy 

podniosłem rękę i spytałem. Proszę siostry, jak Jezus może być obecny między mami, skoro 

Go nie widzimy? Cała grupa czekała z niecierpliwością na odpowiedź siostry.  

Drogie dzieci – powiedziała siostra z uśmiechem – to, że nie widzimy Jezusa nie oznacza, że 

Go tu nie ma. Przecież On obiecał, że będzie z nam przez wszystkie dnia, aż do skończenia 

świata. Jego słowa są prawdziwe, i zawsze spełnia to co obiecuje. Jest między nami kiedy 

spotykamy się na modlitwie, śpiewamy piosenki religijne, uczymy się o Nim. Jezus mieszka w 

nas, naszych rodzicach, przyjaciołach, nauczycielach. Mieszka w każdym człowieku. Jest z 

nami w każdym miejscu i w każdy czasie. 

 

Nagranie piosenki :   JEZUS JEST TU -   Zaśpiewajcie z rodzicami            

https://www.youtube.com/watch?v=UANIqod1DuQ 

 

 

 

 



Czwartek 15.04. 2021 r.  

 

Temat: Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie. 

Cel – Zrozumienie że Jezus kocha nas jak dobry pasterz owce.                                                                       

Uświadomienie konieczności bycia posłusznym Jezusowi. 

 

Pan Jezus mówi o Sobie:  "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie 

swoje za owce". ( J10,11) 

 

My często jesteśmy taką zagubioną owieczką, ale Pan Jezus zawsze nas szuka. 

Jeśli możecie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=_mmrG907pyo&feature=share&fbclid=IwAR3o30i

F9Ygq9e4ft0BAxwNSHgycnYGdBoRPF_wGepVeatrtNvKDVXREvwk 

  

 


