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Dzień 1

Przeczytaj z rodzicami opowiadanie

Stasiu
W piękną wiosenną niedzielę Staś z rodzicami udał się do kościoła na Mszę Świętą. Po drodze głośno 
przypominał sobie, czego dowiedział się o Mszy na ostatniej katechezie. Pamiętał, że podczas Mszy Świętej 
kapłan, trzymając w dłoniach biały chleb, powtarza słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie z tego
wszyscy: To jest Ciało moje”. 
– Jezus zamieszkał w białym chlebie, aby być bliżej nas. Ten chleb nazywamy Hostią – powiedziała mama i zaraz 
zapytała:
 – Stasiu, a pamiętasz też słowa, które wypowiada ksiądz, podnosząc kielich z winem?
 – Chyba pamiętam. To było tak: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To kielich Krwi mojej”.
 – Bardzo dobrze Stasiu – pochwalił syna tata. 
– Widzisz, w ten sposób Pan Jezus pozostał razem z nami pod postaciami chleba i wina. To wielka tajemnica.
 – Tato, a dlaczego przed przyjęciem Komunii Świętej ludzie się witają? 
– A dlaczego sądzisz, że się witają? – zapytał tata zdumiony. 
– Bo podają sobie ręce albo kłaniają się głową i uśmiechają się do siebie. 
Mama uśmiechnęła się i wytłumaczyła Stasiowi:
 – Ludzie w ten sposób przekazują sobie znak pokoju. Pokazują, że na nikogo się nie gniewają i ze wszystkimi 
chcą żyć w zgodzie. Ten znak można przekazywać na dwa sposoby: robiąc ukłon w kierunku najbliższych osób, 
albo podając sobie dłonie i mówiąc „Pokój z tobą”. 
Staś zamyślił się, a potem głośno powiedział – ciekawe, ile jeszcze tajemnic ukrywa w sobie Msza Święta? 
Zastanów się:
- Pod jakimi postaciami Pan Jezus ukrył swoje Ciało i swoją Krew? 
– Kto podczas Mszy Świętej wypowiada w imieniu Pana Jezusa słowa „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”?  
Oczywiście:
Pan Jezus podczas każdej Mszy Świętej przemienia chleb i wino w swoje Ciało i swoją Krew. To najważniejsza 
chwila Mszy Świętej. Sam Pan Jezus, choć niewidoczny dla oczu, jest z nami obecny. Tylko ten, kto patrzy 
sercem i miłością, może uwierzyć, że tak jest naprawdę. To jest dla nas wielką tajemnicą. Dobry Jezus tak 
bardzo nas kocha, że zaprasza nas do swego stołu i dzieli z nami święty Chleb, abyśmy stawali się coraz lepsi, 
szczęśliwi i radośni. 
Ludzie wierzący w Pana Jezusa na Jego zaproszenie przychodzą na Mszę Świętą i przyjmują Jego Ciało pod 
postacią białego chleba.
Zapamiętaj! 
Przyjęcie Ciała Pana Jezusa nazywamy Komunią Świętą.
 

Zadanie:
Dzieci, które mają w domu podręcznik, proszę, aby wykonały ćwiczenia na str. 92 - 93.

Dzień 2

Pan Jezus zmartwychwstał. Po Zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom. Spotykał się z nimi, rozmawiał, mówił 
im, co mają dalej robić. Trwało to 40 dni. Na pytanie , co się stało po 40 dniach odpowie opowiadanie biblijne. 
Przeczytajcie razem z rodzicami:
Jezus i uczniowie stanęli na Górze. Jezus podniósł ręce i pobłogosławił uczniów, a kiedy to czynił, uniósł się do 
nieba. Na niebie pojawił się obłok, który zasłonił Jezusa. Nagle uczniowie usłyszeli, że ktoś mówi do nich: 



– Dlaczego wpatrujecie się w niebo? Uczniowie oderwali wzrok od chmury, która zakryła Nauczyciela, i zobaczyli 
dwóch aniołów w białych szatach. 
– Nie smućcie się – powiedział jeden z nich. 
– Jezus, który został wzięty od was do nieba, powróci. Powróci! Uczniowie wiedzieli, że to, co usłyszeli od 
aniołów, było prawdą. Gdy nadejdzie czas, Jezus powróci, tak jak obiecał, by osobiście powitać w niebie tych, 
którzy w Niego uwierzyli. Wysławiając Boga i Jego Syna, uczniowie z wielką radością udali się do Jerozolimy. 
Kiedy uczniowie powrócili z góry, zastanawiali się, gdzie Pan Jezus odszedł. I wtedy przypominali sobie 
nawzajem słowa Pana Jezusa i to, co mówili aniołowie, że Pan Jezus odszedł do nieba, że niebo nazywał domem 
swojego Ojca i że wróci, aby nas zabrać ze sobą, bo bardzo chce, żebyśmy tam z Nim byli. 
Zastanów się!
– Gdzie się odbywało to wszystko, o czym słyszeliście? 
– Kto jest najważniejszy w biblijnym opowiadaniu?
 – Z kim Pan Jezus przyszedł na górę? 
– Dokąd odszedł Pan Jezus? 
– Co zasłoniło Pana Jezusa uczniom?
 – Kogo uczniowie zobaczyli po odejściu Jezusa? 
– Co powiedzieli aniołowie o Panu Jezusie? 
– Po co Jezus powróci na ziemię? 
Pan Jezus powiedział: 
«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech (...) Mnie naśladuje»” Mt 16,24. 
Zapamiętaj!
 Naśladując Pana Jezusa  zbliżamy się do nieba.     

Zadanie:
Dzieci, które mają w domu podręcznik, proszę, aby wykonały ćwiczenia na str. 94 - 95.

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III w e-dzienniku
lub na e-mail klasowy,- umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace 

Konsultacje dla uczniów 

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz e-mail klasowy - w godzinach od 12:00 -15:00.

Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail klasowy w godzinach od 12:00 -15:00.

                .   
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