
1. Religia, 31 marca 2021 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 
Temat:  Kochamy Zbawiciela, który umiera za nas na krzyżu. 

Drodzy Rodzice, proszę odczytajcie ten tekst w moim imieniu swoim dzieciom.  Pod tekstem są 
kolorowanki. 
Niedziela Palmowa rozpoczyna  Wielki Tydzień czyli najważniejszy okres w kalendarzu kościelnym. W 
Niedzielę Palmową świętujemy uroczysty wjazd Pana Jezusa  na osiołku do Jerozolimy, na kilka dni 
przed Jego śmiercią. Ludzie bardzo cieszyli się z przyjazdu Jezusa. Chcieli nawet ogłosić Go swoim 
królem. Z wielkiej radości rzucali na drogę, którą podążał Chrystus, gałązki palm.    Na pamiątkę tego 
wydarzenia przynosimy palemki do kościoła i wielbimy Pana Jezusa. 
W Wielki Czwartek Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy (kolacji) z Apostołami zamienił chleb w 
swoje Ciało, a wino w swoją Krew. Była to pierwsza w historii  Msza Święta, pierwsza Komunia Święta 
czyli sakrament Eucharystii. Jest to też dzień kapłaństwa. 
W Wielki Piątek Pan Jezus został skazany na śmierć . Bardzo cierpiał i oddał za nas swoje życie na 
krzyżu dla naszego zbawienia. Ciało Pana Jezusa, po Jego śmierci na krzyżu w Wielki Piątek zostało 
złożone w grobie. 
 
Temat: Adorujemy Pana Jezusa i święcimy pokarmy. 

W Wielką Sobotę ciało Pana Jezusa leżało w grobie( takiej grocie, która była zamknięta wielkim 

kamieniem). Tego dnia zanosimy do kościoła pokarmy w koszyczkach na poświęcenie 

 W niedzielę, kiedy niewiasty (kobiety) poszły do grobu namaścić ciało Jezusa  już Go tam nie było, a 
grób był otwarty i pusty. Przy grobie siedział Anioł, który wyjaśnił kobietom, że Pan Jezus żyje, że 
zmartwychwstał. Pan Jezus przez swoją mękę i Zmartwychwstanie zbawił nas czyli otworzył nam 
bramę do nieba. A ponieważ miało to miejsce w niedzielny poranek, dlatego niedziela jest dniem 
pamiątki zmartwychwstania Pana Jezusa i dlatego  w  każdą niedzielę wszyscy wierzący w Pana Jezusa 
uczestniczą we Mszy świętej.  W każdą niedzielę, po uczestnictwie we Mszy Świętej, odpoczywamy, 
świętujemy okazując w ten sposób wdzięczność Panu Bogu za Pana Jezusa, za otwarcie nieba. 
Niedzielę należy też spędzać z bliskimi. W niedzielę wielkanocną w czasie śniadania spożywa się 
poświęcone pokarmy. 
 Na pamiątkę tego, że Pan Jezus chociaż jest Bogiem, leżał w grobie, urządzamy w naszych kościołach 
taki specjalny ołtarz w kształcie Grobu, który nazywamy OŁTARZEM ADORACJI. 
- Co to jest adoracja? 
W monstrancji (takim naczyniu w kształcie słońca na nóżce) , która jest ustawiona w Grobie znajduje 
się żywy, prawdziwie obecny, chociaż ukryty Pan Jezus. On patrzy na nas  i oczekuje naszego serca, 
naszej modlitwy. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem nazywa się Adoracją, czyli modlitwą 
czci i uwielbienia.  
Każdy z nas powinien odwiedzić Grób i serdecznie pomodlić się przy nim. Dzięki Jezusowi nie tylko 
Jego Grób jest radosny, ale i inne groby rozjaśnia nadzieja, że staną się puste, bo tak obiecał Pan 
Jezus.  
Na zakończenie życzę Wam Kochane dzieci i Wam Drodzy Rodzice  dużo zdrowia i radości, niech 
Chrystus Zmartwychwstały błogosławi Wam i obdarza obfitością łask, a także życzę smacznego jajka i 
mokrego dyngusa. 
Szczęść Boże. 
Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.   
 
                                                                                       Renata Janik 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 

 
 



DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA 
 

                

 

                    

         

                  

 



                    

 

                 

 

 

                    

                                                                                          

 



                   

 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 

 



 

 
                    
 
 
                                                                                                           
 
 
 


