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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Cieszę się, że dzisiaj znów spotykamy się wspólnie na katechezie. 

Jest też z nami Pan Bóg – widzi nas i słyszy. Przywitajmy Go modlitwą. 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie 
święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; 
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; 
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 
i nie wódź nas na pokuszenie; 
ale nas zbaw od złego…  
bardzo, bardzo Cię kochamy i pragniemy przyjść do Ciebie. 

➢ Przygotujcie zeszyt i książkę oraz piórnik,  

➢ Zapiszcie temat: 

Katecheza 46 

Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba. 
Pan Jezus chce nam dzisiaj przekazać coś bardzo ważnego, o takim 

szczególnym naszym „domu”.  

Mówiliśmy o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. Po Zmartwychwstaniu 

ukazywał się uczniom. Spotykał się z nimi, rozmawiał, mówił im, co mają dalej 

robić. Trwało to 40 dni. Po 40 dniach… 

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. 

 

W niebie będziemy mogli tańczyć, pląsać przed Panem Bogiem. 

Zatańczcie teraz do tej piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5yKQ5Hji3s 

  Powiedzmy Panu Jezusowi, że chcemy, żeby nas prowadził do nieba, do 

domu Ojca, że czekamy na Niego.  

Jakie jest niebo? 

( jeśli chcesz możesz narysować w zeszycie) 

https://www.youtube.com/watch?v=C5yKQ5Hji3s


➢ Pan Jezus chce, żebyśmy byli w niebie razem z Nim. Jak jest w niebie?  

Jeśli jesteś z rodzicami, możecie zapalić teraz świecę. 

Zapalona świeca jest znakiem naszej gotowości na spotkanie z 

Panem Jezusem. Czekając na to spotkanie, możemy słuchać, co Pan 

Jezus do nas mówi. Czynimy to w kościele, w domu, na katechezie. 

Wyciszamy się, stajemy spokojnie, żeby usłyszeć Słowo od Boga. 

Posłuchajmy – co Pan Jezus chce nam teraz powiedzieć.  

Fragment z Pisma Świętego Mt 16,24: 

 „Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto 

chce pójść za Mną, niech (...) Mnie naśladuje»”.  

➢ Naśladując Pana Jezusa, czynimy dobro. Musimy się chwilę zastanowić,  
co to znaczy naśladować Pana Jezusa? 

Praca z podręcznikiem  

Dzieci kończą rysować po kropkach postać anioła, następnie 

kolorują napis „Niebo” i tworzą samodzielny rysunek, który ma 

pokazać, co mają zrobić, by dojść do nieba. 

Na zakończenie odmówimy naszą modlitwę, ale dodamy jeszcze jedną prośbę. 

Nauczmy się jej:  

Ojcze nasz, któryś jest w niebie 
święć się imię Twoje; 

przyjdź królestwo Twoje; 
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; 

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
i odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 
i nie wódź nas na pokuszenie; 

ale nas zbaw od złego, 
bardzo, bardzo Cię kochamy i pragniemy przyjść do Ciebie. 

Panie Jezu prowadź nas, prowadź nas przez życia czas. 

Amen. 

Z Bogiem! 


