
KLASA II A i B

Rozpoczynamy Wielki Tydzień w którym będziemy rozważać mękę i śmierć 
Pana Jezusa. Zachęcam do wspólnej modlitwy.                                                      
Uczniowie którzy mają w domu książki do religii proszę o uzupełnienie 
katechez 33,34 i 35 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.                                  
Po przeczytaniu proszę odpowiedzieć na pytania.

WIELKI CZWARTEK

Ostatnia wspólna kolacja.                                                                                        
Wieczorem Jezus i Jego uczniowie zebrali się w wielkiej sali zwanej                   
Wieczernikiem i usiedli do wspólnej kolacji. Wszyscy cieszyli się, że Jezus jest 
z nimi, On jednak wiedział, że jest to ich Ostatnia Wieczerza, którą wspólnie 
spożywają. Jezus wziął chleb, podziękował Bogu za niego i połamał go, aby 
wszyscy mogli wziąć po kawałku. – Ten chleb jest moim Ciałem, które wam 
daję – rzekł. Potem wziął kielich z winem, podziękował za nie Bogu Ojcu i 
podał go swoim uczniom, mówiąc:– To wino jest moją Krwią, to znaczy moim 
życiem, które zostanie oddane za odpuszczenie grzechów wszystkich ludzi. 
Potem Jezus powiedział:                                                                                          
– Gdy mnie już nie będzie, czyńcie podobnie na moją pamiątkę.                          
– Co Pan Jezus zrobił z chlebem?                                                                           
– W co Pan Jezus przemienił chleb?–                                                                     
W co przemienił wino ?

WIELKI PIĄTEK

 ZAPROSZENIE DO PRZYJĘCIA PRAWDY, ŻE JEZUS UMARŁ NA 
KRZYŻU Z MIŁOŚCI DO LUDZI.                                                                       
Opowiadanie o wydarzeniach Wielkiego Piątku .                                                   
Na krzyż z Nim! Po Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus został pojmany przez 
żołnierzy. Jeden z Jego uczniów o imieniu Judasz zdradził Go i wydał kapłanom
i uczonym w Piśmie Świętym. Wczesnym rankiem żołnierze zaprowadzili 
Jezusa przed sąd. – Przecież Jezus nie uczynił nic złego. On czynił wiele dobra –
mówił sędzia Piłat. Chciał on uwolnić Jezusa, lecz zgromadzony tłum domagał 
się, by został zabity.– On opowiada kłamstwa o Bogu – mówili źli ludzie. Nie 
wierzyli oni, że Jezus naprawdę był Królem obiecanym przez Boga. Piłat kazał 
ubiczować Jezusa. Żołnierze uderzali Jezusa biczami, które bardzo raniły Jego 



ciało. Później włożyli Jezusowi na głowę wieniec z cierni niby koronę i śmiali 
się z Niego. Piłat pokazał ubiczowanego Jezusa ludziom, a oni krzyknęli:– Na 
krzyż z Nim! Potem Jezus niósł krzyż na ramionach, idąc ulicami Jerozolimy, aż
na Golgotę, gdzie został ukrzyżowany.                                                                   
– Jak ma na imię uczeń, który zdradził Jezusa?                                                      
–  Co krzyczeli ludzie, gdy Jezus był sądzony?                                                      
– Jaki wyrok wydał Piłat?

WIELKA SOBOTA

Zadania manualne

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

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

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

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


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

https://www.youtube.com/watch?v=N9xNvbH7vb

Pomagajcie mamie w porządkach i wypiekach.

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

https://www.youtube.com/watch?v=N9xNvbH7vb
https://www.youtube.com/watch?v=8y06w-u-NNU

