
Temat:  Pan Jezus przychodzi do Świętego Tomasza. 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

 

Na ostatnim spotkaniu wspominaliśmy wydarzenie Zmartwychwstania Pana Jezusa. Kobiety , które 

przyszły do grobu Pana Jezusa zobaczyły, że grób był pusty. Anioł, którego zobaczyły przy grobie 

powiedział, że Pan Jezus Zmartwychwstał. Szczęśliwe przekazały tą wiadomość. apostołom.  

Apostołowie Piotr i Jan po usłyszeniu wiadomości od kobiet pobiegli do grobu , aby sprawdzić czy ich 

słowa są zgodne z prawdą. Zobaczyli pusty grób oraz prześcieradła, w które było zawinięte ciało Pana 

Jezusa. Wieczorem , gdy apostołowie znajdowali się w Wieczerniku przyszedł do nich Pan Jezus.  

Pokazał im rany po gwoździach a oni ucieszyli się widząc żyjącego Jezusa. Niestety wśród apostołów 

zabrakło Tomasza. Gdy Tomasz spotkał się z pozostałym apostołami dowiedział się że Pan Jezus żyje. 

Tomasz nie uwierzył słowom swoich przyjaciół i powiedział, że jeśli nie zobaczy sam na własne oczy 

Pana Jezusa to nie uwierzy.  

Kolejnej niedzieli Pan Jezus przyszedł do Wieczernika, gdzie znajdowali się wszyscy apostołowie 

,również Tomasz. Pan Jezus pokazał mu swoje rany i powiedział , błogosławieni czyli szczęśliwi, którzy 

mnie nie widzieli a uwierzyli w to, że żyję.  

Zobaczcie fragment tej historii w audycji  

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

 

Zapraszam  chętnych do ułożenia puzzli pokazujących spotkanie Pana Jezusa ze Św. Tomaszem  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/226279-tomasz-aposto%C5%82 

 

  A czego nas uczy  spotkanie Jezusa i Tomasza?  

Wszystko chcielibyśmy widzieć i dotknąć ale tak się nie da. Są  na świecie takie miejsca do których 

nigdy nie dotrzemy ale wiemy że są. Mówimy często że kogoś kochamy ale miłości też nie zobaczymy 

tak jak jabłka, które leży na stole. Wiemy że Pan Jezus , Mama i Tata, Brat i Siostra , Dziadek i Babcia 

nas bardzo kochają ale Miłości nie widzimy. Uwierzmy jak św. Tomasz dlatego, że widzimy jak 

wszyscy się dla nas starają i kochajmy ich bardzo ,bardzo mocno. 

Zapraszam do zaśpiewania piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=H4ODSsiUCV4 

Pozdrawiam 

 

Temat: Świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa w kościele. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ksZdHknfbU
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/226279-tomasz-aposto%C5%82
https://www.youtube.com/watch?v=H4ODSsiUCV4


Na ostatnim spotkaniu poznaliście historię spotkania Św. Tomasza Apostoła z Zmartwychwstałym 

Panem Jezusem. 

Pan Jezus spotykał się z apostołami przez 40 dni ,  uczył o miłości Pana Boga do ludzi i  zachęcał do 

przekazywania dobra wobec innych osób.  

Pewnego dnia apostołowie wypłynęli na jezioro łowić ryby. Pomimo ciężkiej pracy przez całą noc ich 

sieci pozostają puste. Rankiem smutni płynęli do brzegu. Nagle, ktoś nieznajomy mówił do nich , żeby 

zarzucili jeszcze raz sieci. Kiedy to robią w sieci pojawia się tyle ryb, że mają kłopot , aby wydobyć je 

na brzeg. Św. Jan rozpoznał w nieznajomym Pana Jezusa. Kiedy Św. Piotr to słyszał  rzucił się w morze 

i płynął do brzegu. Nad brzegiem jeziora apostołowie spotkali Pana Jezusa. Bardzo cieszyli się z tego 

spotkania. 

My możemy spotkać Pana Jezusa na mszy św., ale potrzebujemy do tego serca pełnego wiary. W 

kościele znajdują się przedmioty, które przypominają nam o  tym, że Pan Jezus żyje, zmartwychwstał. 

Jednym z nich jest Paschał. 

Paschał – to największa świeca w kościele, która oznacza Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Znajdują 

się na niej litery greckie alfa i omega- oznaczają , że Pan Jezus był i jest zawsze z nami. 

Pięć czerwonych kropek oznacza 5 ran Pana Jezusa. 

 

Jak wygląda ta świeca?  Zobaczcie  układając puzzle przedstawiające świece paschalną 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/225629-pascha%C5%82-chrystus-

zmartwychwsta%C5%82y 

 

Zapraszam do posłuchania i  zaśpiewania piosenki o Panu Jezusie 

https://www.youtube.com/watch?v=NF5L-TUHVBg 

 

Pozdrawiam 
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