
KLASA I A i B

Rozpoczynamy Wielki Tydzień w którym będziemy rozważać mękę i śmierć 
Pana Jezusa. Zachęcam do wspólnej modlitwy.                                                      
Uczniowie którzy maja w domu książki do religii proszę o uzupełnienie 
katechez 37,38 i 39 na wykonanie tych zadań macie dużo czasu spotkamy się 
dopiero po świętach. A teraz dla tych którzy nie mają książek.                              
Zapraszam wszystkich do zapoznania się z opowiadaniami.     

Przeczytajcie

Opowiadanie o Panu Jezusie, Który jest ukryty w Chlebie. WIELKI 
CZWARTEK

 Mały chleb.                                                                                                             
Marcin jadł z mamą kolację, biorąc do ręki kolejną kromkę chleba. Nagle 
zapytał:– W kościele też jest Chleb, prawda mamo? Ale dlaczego jest on taki 
mały?– Widzisz – poważnie odpowiedziała mama – w tym Chlebie nieważna 
jest wielkość. Nie jest to chleb, który się je, by zaspokoić głód. To jest Chleb dla
serca, by stawało się lepsze.– Co to znaczy? – pytał dalej Marcin.– To znaczy, że
potrzebny jest on po to, by ludzie żyli w pokoju i miłości. Marcin zaciekawił się.
To ten chleb może dać miłość? – zapytał.– Tak, bo ten Chleb dał Pan Jezus, a 
nawet więcej – On sam w nim się ukrył. Pierwszy raz stało się to podczas 
Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z uczniami w Jerozolimie.

WIELKI PIĄTEK

Piątek większy od innych.                                                                                       
Dzisiaj rano Janka obudził bardzo smakowity zapach. Szybko więc pomodlił się,
ubrał i pobiegł do kuchni, aby sprawdzić, co tam się dzieje. Okazało się, że 
mama piecze pysznie wyglądające mięso, a na dodatek zdobiła smakowite 
ciasta.– Mamo, dziś szykujesz chyba super obiad. To mięsko tak cudnie 
pachnie! – zawołał Janek po wejściu do kuchni.– Ależ Janku, dziś mięsa nie 
jemy, dziś jest Wielki Piątek – odpowiedziała mama. – Teraz biegnij się umyć i 
przychodź na śniadanie. Janek szybko spełnił polecenie mamy, cały czas 
zastanawiając się, dlaczego piątek ma być jakiś wielki. No i jeżeli jest wielki, to 
dlaczego nie świętujemy, jedząc jakieś super jedzonko. Tak go to zaciekawiło, 
że jedząc chleb z masłem i dżemem zapytał mamę:– Mamusiu, a dlaczego 
piątek jest wielki?– Pamiętasz synku, że wczorajsza Msza, na której byliśmy, 
była trochę inna niż zazwyczaj w niedzielę. W połowie Mszy przestały grać 



organy, a na zakończenie ksiądz przeniósł Pana Jezusa w Hostii do bocznego 
ołtarza. Modliliśmy się tam razem po Mszy. Wczoraj wspominaliśmy dzień, 
kiedy Pan Jezus odprawił pierwszą Eucharystię oraz nakazał apostołom i ich 
następcom – kapłanom czynienie tego aż do końca świata. – Och! – westchnął 
Janek – tak dużo się wczoraj działo, że nie wszystko pamiętam. Ale dlaczego 
dzisiejszy piątek jest wielki? Mama cierpliwie wyjaśniała.– Dziś wspominamy 
dzień, w którym Pan Jezus umarł na krzyżu. Jest to bardzo ważny dzień. Pan 
Jezus uczynił to z wielkiej miłości do nas, bo tylko tak mógł nas zbawić, czyli 
sprawić, że kiedyś wejdziemy do nieba. Wielka była miłość Pana Jezusa, 
wielkim wydarzeniem była Jego śmierć na krzyżu i dlatego ten dzień nazywa się
Wielki Piątek. Do kuchni wszedł tata i Janek zapytał go: – Tato, co jesz na 
śniadanko? – Dziś Wielki Piątek, więc jem tylko chleb z masłem – odpowiedział
tata. – Dziś zachowujemy post, więc postanowiłem zjeść tylko jedną kromkę. – 
Nie zapomnij, Janku, że dzisiaj również pójdziemy do kościoła – zawołał mama.
– Będziemy słuchać opisu męki Pana Jezusa z Pisma Świętego i będziemy 
adorowali krzyż.– Jak to adorowali? – zdziwił się Janek.– Ministranci będą 
trzymali krzyż – tłumaczyła mama – a my podejdziemy do niego i z szacunkiem
ucałujemy go.– Wiesz, mamo – zawołał Janek – skoro dziś wspominamy 
śmierć Pana Jezusa na krzyżu, to powycieram wszystkie krzyże, które są w 
naszym domu, bo one przypominają o miłości Pana Jezusa.                            
Każdy z nas w obecnym czasie  będzie i adorował Pana Jezusa Wielki 
Piątek  z rodziną w domu można też za pośrednictwem mediów przez 
modlitwę podziękujemy Panu Jezusowi za nasza miłość.  

WIELKA SOBOTA

Zapraszam do prac manualnych.

https://www.youtube.com/watch?v=3MVBbj8KU8k  Zmartwychwstanie

https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ koszyczki

https://www.youtube.com/watch?v=8y06w-u-NNU

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 zajączek

https://www.youtube.com/watch?v=N9xNvbH7vbc

https://www.youtube.com/watch?v=3MVBbj8KU8k
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ


Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzymy Wam wielu radosnych 
chwil spędzonych w rodzinnym gronie.
Niech te święta będą zdrowe i pogodne. Wesołego Alleluja


