
Religia 

Temat Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu spotykał się z apostołami przez 40 dni. Po tych dniach dał 

swoim przyjaciołom nakaz, aby głosili Jego naukę wśród innych ludzi, dawali przykład dobrego 

postępowania. Po tym poleceniu pożegnał się z nimi  mówiąc, że idzie do domu Ojca przygotować dla 

dobrych ludzi miejsca w niebie. Po tych słowach uniósł się do nieba. 

Zapraszam do obejrzenia tego wydarzenia 

 https://www.youtube.com/watch?v=cBczSoOa1MQ 

 

Pan Jezus jest w niebie ale nie zostawił nas samych. Przysłał pocieszyciela Ducha Św. oraz jest z nami 

obecny na każdej mszy św. pod postacią chleba i wina. 

Zapraszam do zaśpiewania piosenki  Sercem Kocham Jezusa 

  https://www.youtube.com/watch?v=zS8lyoHaWw0 

Chętne dzieci zapraszam do pokolorowania obrazka z wydarzenia Wniebowstąpienia Pana Jezusa 

https://www.jakoloruje.pl/wniebowstapienie-2.htm 

 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Pan Jezus pokonał śmierć  zmartwychwstał. Spotykał się z przyjaciółmi (apostołami) przez 40 dni. 

Umacniał ich wiarę, dawał nadzieję, nakaz głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym wśród ludzi. 

Pan Jezus obiecał, że gdy odejdzie do nieba, ześle Ducha Świętego, Pocieszyciela, który pomoże 

rozwijać naszą wiarę.   

Jak wygląda Duch Święty?  

Nie możemy go zobaczyć, ale możemy czuć Jego obecność w naszym życiu.  

Powietrza nie możemy zobaczyć a oddychamy nim, wiatru nie zobaczymy ale czujemy na policzkach 

jego powiew, widzimy poruszające się gałęzie drzew, zapachu nie zobaczymy ale go czujemy, 

podobnie radość lub ból. 

 Ducha Św. też nie widzimy ale odczuwamy Jego obecność. On przypomina nam jak postępuje 

przyjaciel Pana Jezusa. 

Kim jest Duch Św.? – posłuchajcie audycji 

https://www.youtube.com/watch?v=_GgjWP32Bvo 
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Ponieważ Ducha Św. nie widzimy przedstawiamy Go pod postacią symboli. Najbardziej znanymi 

znakami Ducha Św. są Ogień i biała Gołębica. 

Gdy Pan Jezus otrzymał chrzest z rąk Jana Chrzciciela biała Gołębica wstąpiła w Pana Jezusa. Od tego 

wydarzenia Pan Jezus głosił Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym dokonywał wielu cudów i znaków. 

 

Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa apostołowie z Maryją byli w Wieczerniku. W dzień Pięćdziesiątnicy 

w pomieszczeniu w którym się znajdowali pojawił się szum wiatru oraz nad każdą osobą pojawił się 

płomyk ognia. Po tym wydarzeniu apostołowie opuścili Wieczernik i dawali świadectwo o Panu 

Jezusie wśród wielu ludzi zakładając wspólnoty chrześcijańskie. 

Zapraszam do ułożenia puzzli przedstawiających symbol Ducha Świętego 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/235428-zes%C5%82anie-ducha-%C5%9Bwietego-

%C5%9Bwiatmisje 

 

Duch Święty pomaga nam w różnych sytuacjach, abyśmy byli dobrzy i pamiętali o obecności Pana 

Boga. Posłuchajcie i zaśpiewajcie piosenkę o Duchu Św. 

https://www.youtube.com/watch?v=M0gkSIYChwk 

Pozdrawiam 
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