
Katechezy okresu wielkanocnego.

Tematy :  
• RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA
• W NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ODDAJĘ CZEŚĆ  JEZUSOWI

Część 1.

Szczęść Boże Drogie Dzieci! Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Na początku pomódlmy się  przypominając sobie piosenkę, w której wykorzystujemy znak krzyża. 

Która ręka jest przeznaczona do ważnego zadania. Wspaniale! Oczywiście, że prawa! Zatem 

jesteśmy gotowi.

W imię Ojca i Syna Aleksandra Mikołajek - YouTube 

Czy pamiętacie jak nazywał się poprzedni tydzień? Tak był to Wielki Tydzień! Sama jego nazwa 

mówi o tym, że były to szczególnie ważne dni. Przygotowywały nas Święta. Czy wiesz jak 

nazywają się te święta? Oczywiście to Wielkanoc. Jak ją świętowałeś/łaś w tym roku? Na pewno 

inaczej niż zwykle to się dzieje. Ale pamiętaj, że najważniejsze jest to, co przynieść ma nam radość 

w tym czasie czyli prawda o tym, że  Jezus po trzech dniach powstał z grobu, to znaczy wyszedł z 

niego żywy i nigdy już nie umrze. Będzie żył na wieki, czyli zawsze. Jezus jest znowu pośród nas, 

ponieważ bardzo nas kocha. Posłuchaj fragmentu z Pisma Świętego opisującego to wydarzenie - 

https://www.biblijni.pl/Mt,28,1-8 

Jeśli jeszcze nie oglądaliście to zapraszam Was również do obejrzenia filmu, który przypomina 

historię Zmartwychwstania Pana Jezusa - https://www.youtube.com/watch?

v=sC4o9AuysWw&t=1267s

lub  On zmartwychwstał! - Sezon 1 Odcinek 11 - Całe odcinki (oficjalna wersja HD) - YouTube 

Przyjrzyj się poniższemu obrazkowi Jezusa Zmartwychwstałego. Czym on się wyróżnia?

https://www.youtube.com/watch?v=eEIUT96CTlU
https://www.youtube.com/watch?v=3RcKfsmweVw&t=681s
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw&t=1267s
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw&t=1267s
https://www.biblijni.pl/Mt,28,1-8


Radość jaką przeżywamy w święta Wielkanocne nie trwa jednak tylko dzień lub dwa. Cały czas 

jesteśmy w trakcie świętowania, ponieważ tak naprawdę obejmuje ona cały tydzień, który 

określamy nazwą oktawy wielkanocnej. W tym czasie słyszymy i wyśpiewujemy słowa, które 

zostały jakby „zakazane” w czasie Wielkiego Postu. Czy pamiętacie jakie to słowa radości. Są one 

zawarte w jednej z naszych piosenek pt. „Bóg kocha mnie”. Czy pamiętacie jakie słowo śpiewamy 

gdy mamy uniesione do góry ręce? Jeśli jeszcze nie to podpowiem, że zaczyna się ono na literkę A. 

Tym słowem jest wyraz ALLELUJA! Spróbujecie go powtórzyć? A kto spróbuje przeliterować? 

Teraz zadanie dla chętnych - spróbujcie napisać to słowo na kartce. Może po śladzie za rodzicami? 

Słowo alleluja jest okrzykiem radości. Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał, że kocha nas i jest 

zawsze z nami. Gdy śpiewamy „Alleluja”, chwalimy Jezusa i dziękujemy Mu za Jego miłość. 

Spróbuj zatem radośnie zawołać Alleluja :) A może spróbujesz zaśpiewa z innymi dziećmi z zespołu

Arka Noego w refrenie ich piosenki – HIP HIP  HURRA ALLELUJA  - NIEZWYKŁA NOC 

ARKA NOEGO - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=hB9VPA2mF-c
https://www.youtube.com/watch?v=hB9VPA2mF-c


Jak myślisz gdzie możemy usłyszeć najczęściej słowo „Alleluja”? 

Na pewno w kościele, przed czytaniem Ewangelii, czyli opowieści o życiu, nauce, czynach, męce i 

zmartwychwstaniu Jezusa, słyszymy śpiew „Alleluja”. Wtedy wstajemy i stojąc, śpiewamy 

radośnie „Alleluja”, chwaląc dobrego Boga i Jego Syna – Jezusa.

Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa uczestniczymy w Mszy Świętej. Póki co nie możemy 

swobodnie robić tego idą do kościoła, ale mam nadzieję, że razem z rodzicami uczestniczycie w 

internetowych lub radiowych Mszach Świętych. Jak zawsze Was do tego zapraszam. A w który 

dzień tygodnia szczególnie powinniśmy starać się brać udział w Mszy Świętej? Brawo! Tak, w 

niedzielę.

Część 2. 

W najbliższą niedzielę moje Kochane Dzieci znów mamy święto! Lubicie święta?  Ja bardzo je 

lubię. A może ktoś wie jakie to będzie święto? Będzie to święto Miłosierdzia Bożego! Święto to 

wprowadził dla całego Kościoła papież Polak Jan Paweł II w 2000 r. Obchodzimy je zawsze w 

pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Z jakim słowem kojarzy Wam się wyraz MIŁOSIERDZIE ? Czy

ktoś powiedział MIŁOŚĆ? Jeśli tak to dobrze, ponieważ miłosierdzie to wielka miłość połączona z

wiernością i współczuciem. Bóg kocha nas właśnie taką miłością. Nawet jeśli uczynimy coś złego, 

Bóg nas nie zostawi, ale zawsze będzie blisko każdego z nas. Jego miłość będzie zawsze trwać. 

Spójrz na zdjęcie poniżej. Czy wiesz kto jest na tym zdjęciu? Kogo przypomina Ci ta osoba? W co 

jest ubrana?



Na obrazku jest Siostra Faustyna, dzięki której ludzie poznali Boże Miłosierdzie. Jest to święta 

zakonnica, której ukazywał się Jezus. Mówił jej ważne słowa o miłości Boga do każdego z nas. 

Siostra Faustyna spisała wszystkie prośby i polecenia Jezusa. Kochała Boga całym sercem i zawsze 

wykonywała Jego polecenia. Była dobra dla wszystkich i modliła się za potrzebujących. Warto 

zapamiętać tę postać również dlatego, że tak jak my była Polką, którą znają ludzie w różnych 

zakątkach świata.

Spróbuj ułożyć puzzle, aby odkryć wizerunek Jezusa, który ukazał się siostrze Faustynie. Poproś 

rodziców, aby przeczytali Ci podpis znajdujący się u dołu obrazku. 

ababiec84 - Wielki Czwartek - Miłosierny Jezus (jigsawplanet.com) 

Zachęcam abyście obejrzeli film opowiadający o jej życiu - https://www.youtube.com/watch?

v=984Jyp65J_Y&fbclid=IwAR0_RdTCzPXvT91Ipfnqn4LhdHvVng4nU5gdnnDwXeacoDonyppI9

oQHcGg 

A teraz mam dla Ciebie piosenkę, która opowiada o Bożym Miłosierdziu – Jezu ufam Tobie - 

https://www.youtube.com/watch?v=Cd8fDu03gf0 .

O czym w piosence śpiewają dzieci?

Proszę naucz się refrenu wspomnianej piosenki, niech to będzie nasza wspólna modlitwa.

Jezu ufam Tobie,          

Jezu kocham Cię.        

W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie.  

Jezu ufam Tobie,         

Jezu kocham Cię.         

Do swojego serca mocno przytul mnie. 

Niecierpliwie czekam na nasze wspólne spotkanie.

Błogosławionego dnia Aniołeczki!

Szczęść Boże!

https://www.youtube.com/watch?v=Cd8fDu03gf0
https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y&fbclid=IwAR0_RdTCzPXvT91Ipfnqn4LhdHvVng4nU5gdnnDwXeacoDonyppI9oQHcGg
https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y&fbclid=IwAR0_RdTCzPXvT91Ipfnqn4LhdHvVng4nU5gdnnDwXeacoDonyppI9oQHcGg
https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y&fbclid=IwAR0_RdTCzPXvT91Ipfnqn4LhdHvVng4nU5gdnnDwXeacoDonyppI9oQHcGg
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12fa2aa18f1f

