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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Witam was serdecznie.  

Wstańcie, przeżegnamy się i wspólnie zaśpiewamy piosenkę „Jezus jest tu”. 

Kliknij tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=hF_xwuEPWO0 

 

• Przygotujcie książkę i zeszyt oraz piórnik. 

• Zapiszcie w zeszycie temat katechezy: 

Katecheza 45 

Temat: Wniebowstąpienie- z Jezusem idziemy do Ojca. 

 

Dlaczego powinniśmy sobie nawzajem pomagać? 

• Jeżeli będziemy sobie nawzajem pomagać, otrzymamy od kochającego 

Boga nagrodę – niebo.  

Przeczytajcie opowiadanie: „Zmartwienie Janka” 

 Janek z klasy II powiedział do swojej mamy:  

– Mamo, jakie dziś jest święto?  

– Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa – wyjaśniła mama. I 

żeby synek nie pomyślał o rakietach, podróży na księżyc i statku 

kosmicznym, dodała: – Świętujemy dzień, w którym Jezus po śmierci i 

zmartwychwstaniu wstąpił do swojego Ojca, do nieba.  

– To Jezus sobie odszedł?! A ty mi mówiłaś, że On jest zawsze z nami. 

A jeśli odszedł do swojego Ojca i jest teraz razem z Nim w niebie, to 

na pewno nie ma Go przy nas – zasmucił się Janek. Mama westchnęła:  

https://www.youtube.com/watch?v=hF_xwuEPWO0


– Janku, nie dziwię się, że tak pomyślałeś. Jezus wstąpił do nieba, aby 

przygotować tam miejsca dla nas. Przyjdzie kiedyś, na końcu świata, i 

zabierze nas do siebie. Wiesz przecież, że nie spotkamy Pana Jezusa 

tak jak apostołowie, którzy mogli Go dotykać. On pozostał w 

Eucharystii, rozmawiasz z Nim na modlitwie. Janek popatrzył na 

mamę, uśmiechnął się, bo pomyślał, jak przygotuje się na przyjście 

Jezusa. 

– Co zmartwiło Janka? 

– Co moglibyśmy powiedzieć Jankowi, by go pocieszyć? 

– Jak mógł przygotować się na przyjście Jezusa? 

 

Po zmartwychwstaniu, przez 40 dni Pan Jezus ukazywał się swoim 

apostołom. Bardzo się cieszyli, był razem z nimi, jadł i nadal umacniał ich 

w wierze. Jednak Jezus zaczął im mówić o swoim odejściu do Ojca, który 

jest w niebie – do Pana Boga.  

 

Jezus „uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed 

oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 

nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 

«Mężowie  

 z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty 

od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego 

do nieba»”. (Dz 1,9-11) 

 



Otwórzcie podręczniki na stronie 92 i porównajcie obrazki, które się tam znajdują.  

– Dokąd odszedł Pan Jezus?  

– Co powiedzieli aniołowie do apostołów wpatrujących się w niebo? 

Pan Jezus wstąpił do nieba, aby tam przygotować dla każdego z 

nas miejsce. Kiedyś przyjdzie powtórnie, aby nas tam zabrać. 

Będziemy wtedy mogli przebywać z Nim bardzo blisko. Musimy się 

jednak przygotować na ten dzień, bo wejście do nieba jest 

nagrodą za dobre życie.  

Zaśpiewamy piosenkę! 
https://www.youtube.com/watch?v=6KN7dgv7yAc 

 

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.  

Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie.  

On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce,  

będę, będę mieszkał razem z Panem mym.  /x2 

{klaskamy w rytm piosenki}  

Hej, hej, hej,   (trzy klaśnięcia w dłonie) 

na, na, na, na!   (uczniowie wznoszą ręce do góry, lekko kręcąc dłońmi)  

Hej, hej, hej,   (trzy klaśnięcia w dłonie) 

alleluja!      (uczniowie wznoszą ręce coraz wyżej, rozkładając je)  

 

Jak dostać się do nieba? 

Śpiewaliśmy o tym, że możemy zamieszkać z Panem Jezusem.  

Niebo jest tam, gdzie jest Bóg. 

➢ Proszę przyjrzyjcie się obrazkom ze strony 93. 

https://www.youtube.com/watch?v=6KN7dgv7yAc


Jak myślicie,  które postawy narysowanych tam dzieci należy 

naśladować, aby mieć szansę na spotkanie z Jezusem w niebie? 

Jeżeli poczujecie radość z tego, że pomogliście 

innym, to poczuliście odrobinę nieba. W waszych 

sercach zamieszka Bóg, a przecież niebo jest właśnie 

tam, gdzie On mieszka.  

Praca z podręcznikiem 

 Proszę pokolorujcie obrazki.  

 Powtórzcie rodzicom słowa dzisiejszego dnia, a także opowiedzcie im, co 

robią dzieci na obrazkach z waszego podręcznika, aby spotkać się z 

Jezusem w niebie.  

Z Bogiem! 


