
1. Religia, 21 maja 2020 

Przesyłam materiały do kolejnej katechezy.  Mój nr telefonu: 501 413 010 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 
Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba.  Kocham mamę tak, jak Pan Jezus Maryję. 
 
Na naszych spotkaniach wielokrotnie mówiliśmy o różnych wydarzeniach z życia Jezusa: 
narodziny, pokłon Trzech Mędrców, ofiarowanie w  świątyni, wybrane cuda, wjazd do Jerozolimy, 
śmierć, zmartwychwstanie. Dziś dowiemy się o kolejnym wydarzeniu.  
Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez 40 dni ukazywał się Apostołom i swoim najbliższym. 
Czterdziestego dnia zaprowadził swych uczniów na górę, aby tam z nimi się pożegnać przed 
odejściem do nieba. 
„(…) rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” (Łk 24,51b) 
Chrystus, który pokonał śmierć i grzech przebywa już z Ojcem w niebie. Żywy i zwycięski rządzi całym 
wszechświatem i opiekuje się nim. 
Każdy z nas otrzymał możliwość spotkać się z Chrystusem w niebie. Już przez chrzest zostaliśmy z Nim 
złączeni. Jednak żyjąc tu na ziemi musimy bardziej poznać Jego naukę, by dobrze postępować i do 
Niego dążyć. 
- Jak powinniśmy zachowywać się w domu, przedszkolu, w kościele, abyśmy mogli być kiedyś z 
Panem Jezusem w niebie? 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa obchodzimy 40 dni po Wielkanocy. Jest to bardzo 
radosne święto, gdyż cieszymy się chwałą i zwycięstwem Jezusa. Jednocześnie dziękujemy Mu za to, 
że jest obecny wśród nas tu na ziemi. I chociaż Go nie widzimy możemy się z Nim spotkać we Mszy 
Świętej w modlitwie i na katechezie. Zachęcam was do częstych spotkań z Jezusem, a w sposób 
szczególny do udziału we Mszy Świętej w tę piękną uroczystość. (Jeśli to możliwe). 
 
Pomyślcie: 
- Co możecie narysować, aby sprawiło to radość mamie? 
„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany” (Łk 2,51a) 
- Jakim dzieckiem był Jezus? 
Piosenka: 
On jak Matkę Ją miłował 
Jej posłuszny był 
Każde słowo Jej szanował 
Chociaż Bogiem był. 
Pan Jezus chętnie pomagał swojej Mamie, był bardzo pracowitym i posłusznym dzieckiem. Zapewne 
każda mama pragnie, aby jej dziecko w swoim postępowaniu było podobne do Jezusa z Nazaretu. 
 - Jak pokażecie mamie, że ją bardzo kochacie? – narysujcie. 
- Jaki jeszcze podarunek możecie przekazać mamie, oprócz rysunku? 
Oprócz rysunku możecie również zaśpiewać piosenkę dla mamy lub powiedzieć wiersz, np. 
Spójrz Matuchno najświętsza z nieba 
Na nasze Mamy 
Obdarz je dzisiaj swoim uśmiechem 
Weź w swoje dłonie strudzone 
Przytul do serca i pobłogosław 
By zapomniały o swoich troskach.  ( A. Flisek) 
Wielką radość mamie przynosi uśmiech jej dziecka. Tego samego każde dziecko może życzyć swojej 
mamie w Dniu Matki, który jest obchodzony 26  maja. Ale żeby mamusia mogła być uśmiechnięta i 
zadowolona, to i dziecko musi być uśmiechnięte, i jak najczęściej do mamy powinno się uśmiechać i 
sprawiać jej radość. 



Matka Boża bardzo kochała swojego Syna- Pana Jezusa. Teraz jest w niebie i wstawia się do swego 
Syna, by pomógł wszystkim mamom kochać i wychowywać swoje dzieci. I Pan Bóg daje mamom siły i 
pomaga kochać dzieci. 
Pomódlcie się za swoje mamy i módlcie się za nie każdego dnia. Podziękujcie także Panu Bogu za to, 
że dał wam tak dobrą mamę. 
Pozdrawiam. Z Bogiem. 
 
 
 
 
 


