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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
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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: Żyć w świetle Ewangelii
Ewangelia jest żywym słowem Boga. Ma ona moc przemienienia naszego życia, nadawania mu
właściwego kierunku i celu.
Ludzie, którzy chodzili z Jezusem, nie od razu rozpoznali, kim On jest. Nie od razu Mu zawierzyli.
Jezus rozpoczynając swoją publiczną działalność, przekazuje wszystkim ludziom prawdę
o potrzebie nawracania, które ma miejsce zawsze wtedy, gdy człowiek odwraca się od zła. Musi się
ono rozpocząć w sercu człowieka, od wewnętrznej przemiany, zmiany myślenia, odczuwania,
wartościowania.

Bóg obdarzając człowieka swoją łaską, prowadzi do zbawienia. Nowe życie, które człowiek otrzymuje
w sakramencie chrztu nie eliminuje kruchości i słabości natury ludzkiej i skłonności do grzechu.
Dlatego też człowiek z pomocą łaski Bożej podejmuje walkę, która jest wysiłkiem nawrócenia.
Chrystus pragnie, aby Jego słowa zapisane w Biblii były wciąż obecne w naszych sercach, wtedy
staniemy się przyjaciółmi Jezusa “światłością świata”, żywą Ewangelią dla naszych najbliższych:
w rodzinie, we wspólnocie Kościoła, dla kolegów i koleżanek w szkole.
Żyjąc Ewangelią, każdego dnia pozwalamy innym dostrzec Jezusa i jego naukę.
Wykonaj:



ćw. 1 s.79 (karty pracy)
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