Kl. IV a

22.05.2020

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Czterdzieści dni po Wielkanocy, w Kościele będziemy uroczyście przeżywali Wniebowstąpienie Pana
Jezusa. Przypominamy sobie wydarzenia odejścia Pana Jezusa do Ojca, które miało miejsce na Górze
Oliwnej. Cieszymy się obecnością Pana Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas w czasie każdej Mszy
Świętej. On nas przygotowuje na wielkie i radosne spotkanie w niebie. Pan Jezus bardzo pragnie
tylko jednego, byśmy myśleli o Nim, abyśmy za Nim tęsknili i za tym spotkaniem w domu Boga Ojca
w niebie. Na ten dzień przygotowujemy się przez dobroć i miłość wobec ludzi, czyli wypełnianie
przykazania miłości.
Kiedy ktoś się boi, dodam mu odwagi, podam lek choremu, przyodzieję nagich.
Kiedy się ktoś cieszy, będę się radować. Dla smutnego będę miał otuchy słowa.
Tych, którzy się kłócą, postaram się godzić. Tak chcę drogami Pana Boga chodzić
Bo On mnie posyła, każe iść do ludzi, aby w każdym miłość i pokój obudzić.
Uzupełnij:
1. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus przebywał jeszcze na ziemi. Trwało to …............. dni.
Dawał wtedy Apostołom ostatnie nauki i polecenia. Wówczas dał Apostołom władzę
odpuszczania ….............................., a świętego Piotra ustanowił swoim ….............................. .
2.





Skreśl nieprawidłowe odpowiedzi:
Jezus na zawsze wstąpił do nieba i już nigdy nie powróci
Jezus przyjdzie powtórnie na Ziemię
Jezus przed Swoim wstąpieniem do nieba pożegnał się z Apostołami
Jezus po Zmartwychwstaniu przebywał na ziemi 20 dni

TAK
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE

Zapisz do zeszytu:
Pan Jezus Zmartwychwstały przebywa u Ojca. W rodzinie dzieci Bożych jest obecny w sposób
niewidzialny. Widzialnie zastępuje Go św. Piotr z Apostołami. Obecnie następcą św. Piotra jest Ojciec
Święty, czyli Papież. Następcami Apostołów są biskupi. Biskupom pomagają kapłani.
Apostołowie wrócili z góry Oliwnej do Jerozolimy. Nie byli smutni, bo wiedzieli, że Pan Jezus ześle
im Ducha Świętego Pocieszyciela i wierzyli, że sam przyjdzie powtórnie, aby zabrać ich do nieba.
Ponownie zobaczymy Go wszyscy, gdy przyjdzie po raz drugi na ziemię.
Temat: Bóg prowadzi przez życie
Biblijne opowiadania o Bożej opiece nad światem przekazują bardzo ważną prawdę: Pan Bóg
nigdy nie pozostawia człowieka samego. Ludzie często zastanawiają się, w jaki sposób Pan Bóg
opiekuje się światem.
Przeczytaj: WJ 17,5-6 (podręcznik s.116) i wykonaj ćw. 1 (karta pracy s.69).
Pan Bóg zna wszystkie potrzeby człowieka i chce je zaspakajać. Jest kochającym Ojcem, który
troszczy się o swoje dzieci, a troskę tę okazuje, posługując się innymi ludźmi. Bóg wie, co komu jest
potrzebne. Nie powinniśmy nigdy zapominać, że Pan Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi tu na ziemi, ale
jeszcze bardziej w niebie. Dlatego przeżywamy czasami sytuacje dla nas trudne takie jak: choroba,

smutek, niepowodzenie. Jest to czas, w którym możemy uczyć się prawdziwego zawierzenia Bogu,
tak jak Izraelici na pustyni.
Wykonaj ćw. 2 s.69 i 70 (karty pracy).
Uzupełnij brakujące wyrazy:
Pan Bóg …................ wszystkie potrzeby człowieka i chce j zaspakajać. Jest kochającym Ojcem, który
….............................. się o jego potrzeby. Tę troskę okazuje …........................................ się ludźmi.
Pan Bóg …............................... ludziom z sobą współpracować. Ważne jest to, by ….............................
z Panem Bogiem i z sobą współpracować.
(troszczy, zna, pozwala, posługując, zechcieli)
Uzupełniony tekst przepisz do zeszytu.

