
Tydzieo obowiązywania 30.03 - 03.04.2020 
 
Katecheza 2 
 
Temat: Jezus wydany za na nasze grzechy. 
Cel: Z dzisiejszej katechezy dowiesz się: 
Co przeżywamy w czasie Wielkiego Postu i czego uczy nas ten czas. 
 
Wielki Post przenosi nas do smutnych wydarzeo, jakie przeżywał Jezus będąc tu na ziemi. Nic złego 
nie uczynił, wręcz przeciwnie. Okazywał dużo współczucia, miłości, litości. Dlatego uzdrawiał, 
przebaczał, ożywiał zmarłych. 
Czas Wielkiego Postu uczy nas, że zło można pokonad tylko dobrem. Jezus zaprasza nas do 
okazywania miłości. W tym trudnym zadaniu ON nam pomoże. 
 
Zadanie: 
1.Przeczytaj z rodzicami fragment Pisma św.Mt.15,6-15 (masz w podręczniku) 
2.Zapisz w zeszycie i zapamiętaj modlitwę: KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY, JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ 
NAD NAMI.   (Załóż zeszyt, jeśli go nie masz) 
 
 
 
Katecheza 3 
 
Temat: Pan Jezus zaprasza nas do Wieczernika. 
Cel: Z dzisiejszej katechezy dowiesz się: 
-Co Jezus uczynił niezwykłego na Ostatniej Wieczerzy, dzieo przed swoją śmiercią 
-Jaki pokarm nam zostawił, który pomaga nam w drodze do nieba 
 
 Jezus dzieo przed śmiercią spotkał się ze swoimi przyjaciółmi-Apostołami (było ich 12) na 
kolacji zwanej Wieczerzą Paschalną(przeczytaj co to jest Pascha,str.podr.47). Na niej uczynił coś 
niezwykłego, ustanowił sakrament Eucharystii oraz Kapłaostwa. Wypowiedział przy tym słowa, które 
dzisiaj na każdej Mszy św. kapłani powtarzają i dzięki, którym dokonuje się tajemnicza przemiana 
chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa(nazywamy ją konsekracją): (BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY, 
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE. BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY, 
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ, NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS BĘDZIE 
WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.TO CZYOCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ). 
 Nie jest łatwo nam tą tajemnicę zrozumied, najważniejsze abyśmy w to wierzyli i przyjmowali 
Boga w tym Niezwykłym Chlebie. To inaczej Komunia św., czyli bliskośd Boga w nas i przy nas. To Boże 
Ciało oddala szatana, chroni od grzechu i piekła, jest umocnieniem w trudach, siłą w drodze do Nieba.  
Zadanie: 
1.Zapisz w zeszycie i zapamiętaj słowa przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa (słowa 
konsekracji) 
2.Podziękuj Jezusowi za Jego obecnośd wśród nas i przeproś za swoje grzechy 
 
Zad. Dla chętnych: Narysuj plakat, którym zachęcisz rówieśników do systematycznego udziału we 
Mszy św. W niedzielę i święta. 


