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                   Kochane dzieci, Drodzy rodzice! 

   

     W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pana Jezusa. 

        Jezus, po tym jak zmartwychwstał, ukazywał się swoim 

Apostołom przez 40 dni- rozmawiał z nimi, spożywał posiłki, „wyjaśniał 

Pisma i proroków” które mówiły i Nim- Zbawicielu                       i 

odpowiadał na pytania. Apostołom dobrze było z Jezusem.                  



Mieli znowu przy sobie swojego Przyjaciela, Nauczyciela.                  

Bardzo lubili z Nim przebywać, rozmawiać, słuchać Go, a także 

zajadać pyszne posiłki i żartować. Lecz pewnego razu, Jezus zawołał 

swoich uczniów do siebie i powiedział im coś bardzo ważnego. 

 

     „ Zostańcie w Jerozolimie. Przyślę wam specjalnego pomocnika, 

Bożego Ducha Świętego. On was napełni wielką siłą           i 

opowiecie wtedy wszystkim o Mnie. Opowiecie o Mnie wszystkim 

ludziom na świecie. Opowiecie im o tym, czego was uczyłem,               

o mojej śmierci i zmartwychwstaniu” . Potem Jezusa zasłoniła 

chmura i został zabrany do nieba. Przy uczniach stanęło dwóch 

mężczyzn ubranych na biało. 

– Dlaczego patrzycie w niebo? Jezus przyjdzie z powrotem 

tak, jak odszedł. 

     Uczniowie Jezusa wrócili do Jerozolimy: Piotr, Jan, Jakub, 

Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, Szymon            

i Juda. 

      Później wybrali jeszcze jednego ucznia Jezusa – Macieja, 

żeby był z nimi. Maryja, Matka Jezusa i kilka innych kobiet, 

przyłączyło się do Jego uczniów. Wszyscy modlili się do Pana 

Boga i oczekiwali   na zesłanie Ducha Świętego.” 

 
                                      Tekst pochodzi z: „ Biblia uczy i bawi- opowieści, zagadki i zabawy” 

                                                                    Wydawnictwo Diecezjalne Drukarnia w Sandomierzu 2008 

 

 

    

 Popatrzcie Moi Drodzy na obrazek powyżej-  Pan Jezus 

  rozmawia z uczniami na wzgórzu. Nagle uczniowie spostrzegają, 

               że Jezus unosi się do góry. Czy widzisz ten obłok za 

Jezusem?  Wkrótce zasłoni on Pana Jezusa i  uczniowie już Go 

więcej nie zobaczą. Jezus odchodzi do Nieba, do swojego kochanego 

Ojca.  Lecz gdy teraz odejdzie, do uczniów przyjdą dwaj aniołowie. 

Powiedzą im, że pewnego dnia Pan Jezus znowu przyjdzie na ziemię, 

by zabrać do Nieba wszystkich swoich przyjaciół. 

 



 

 

      Zachęcam Was, Drodzy Państwo, abyście „ściągnęli” na swój 

telefon czy komputer, aplikację o nazwie: „ Biblia dla dzieci”. Być 

może część z Państwa już ma tą aplikację u siebie, gdyż na jednej                          

z wcześniejszych katechez nawiązywałam do niej. Tam należy znaleźć 

tytuł odcinka „ Do Nieba” i gotowe. Czytane jest Słowo Boże o 

Wniebowstąpieniu Jezusa, w tle są ilustracje przedstawiające dany 

fragment. A potem dziecko może -na podstawie wysłuchanego 

fragmentu- grać, uzupełniać itp. Zachęcam, bo wiem od rodziców,              

że ta aplikacja, bardzo się dzieciakom podoba. 

       Zawsze jednak pozostaje rysunek. Jeśli lubicie Drodzy Państwo 

rysować razem z dzieckiem, czy chcecie stworzyć jakąś pracę 

plastyczną- techniką dowolną- to proszę się nie opierać temu 

natchnieniu!!! Jak zwykle miło mi będzie obejrzeć Wasze prace! 

 

                                             Zostańcie z Bogiem i Bożą Matką !!! 

                                                  
                                                            Bożena Kalinowska 
 

    

      
 

 

 

 

  

 

       

         


