Tydzieo obowiązywania: 18 - 22 maja 2020
Katecheza 13
Temat: Pan Jezus wstępuje do Nieba.
Cel: Zapoznanie z biblijnym opisem ostatniego spotkania Jezusa z apostołami i nakazem
misyjnym.
W Ewangelii św. Mateusza jest opisane spotkanie Pana Jezusa zmartwychwstałego z
apostołami. Pan Jezus powiedział: ”Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywad wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skooczenia świata”.
W Ewangelii św. Łukasza jest opisane Wniebowstąpienie Pana Jezusa: ”Potem wyprowadził ich
ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został
uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili di Jerozolimy”.
Nawet krótkie rozstania z tymi, których kochamy, są trudne. Pan Jezus po raz ostatni spotkał się
z przyjaciółmi i zapewnił ich, że zawsze pozostanie z nami na ziemi, chociaż już nie będzie
obecny wśród nas w swoim ludzkim ciele.
Pan Jezus jest obecny w swoim Kościele – w Komunii św., w Piśmie św., w sakramentach św.
W 7 niedzielę okresu wielkanocnego obchodzimy uroczystośd Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
My też kiedyś odejdziemy z tego świata. Pan Bóg chce, byśmy trafili do Nieba.

Katecheza 14
Temat: Jezus daje nam Ducha Świętego.
Cel: Zapoznanie z biblijnym opisem zesłania Ducha Świętego.
Dzieje Apostolskie – Zesłanie Ducha Świętego.
„ Kiedy nadszedł wreszcie dzieo Pięddziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle dał się słyszed z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
każdy z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”.
Każdy z nas czasem czegoś się boi. Apostołowie też przeżywali lęk, zwłaszcza w czasie męki Pana
Jezusa i po Jego odejściu do Nieba. Jezus poznał wszystkie ludzkie troski i lęki, dlatego nie
pozostawił nas bez pomocy. 50 dni po zmartwychwstaniu i pójścia do Nieba zesłał na apostołów
Ducha Świętego.
Duch Święty to Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Dodaje nam odwagi, pociesza nas, pomaga nam
czynid dobro, poznawad Pana Boga, jednoczy ludzi ze sobą.

