
Witajcie , radości nadszedł czas – Jezus żyje pośród nas! Jezus swoim zmartwychwstaniem wypełnił 

radością cały świat i serca wszystkich ludzi. Ta radość jest także w naszych sercach. Okażemy ją 

Jezusowi i sobie nawzajem, śpiewając piosenkę z gestami „Bóg nie umarł”. 

Bóg nie umarł, Jezus żyje x3  (dzieci najpierw kiwają palcem, a następnie wskazują nim w górę) 

 Daj mu ręce swe,  (dzieci klaszczą w dłonie) 

 Daj mu nogi swe,  (dzieci tupią nogami) 

 Daj mu serce swe, (dzieci uderzają lekko pięścią w swoje serce, naśladując jego bicie) 

 On zawsze z nami jest.  (dzieci radośnie podskakują) 

Obejrzeliście historię o zmartwychwstaniu Pana Jezusa -  

https://www.youtube.com/watch?v=IcU94EeMVps ? Jeżeli tak -  to wiecie, że Pan Jezus trzeciego 

dnia powstał z grobu. Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa przychodzimy do kościoła na Mszę 

Świętą ( niestety teraz nie możemy przychodzić do kościoła, ale możemy uczestniczyć we Mszy 

Świętej oglądając ją w telewizji lub w Internecie). W kościele znajdujemy wiele znaków 

przypominających nam o radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa.  

 Paschał -  jest to duża świeca, która oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy 

panuje nad mrokiem, tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią. 

https://pl.wiktionary.org/wiki/pascha%C5%82#/media/Plik:Paschal_DSCN3781.jpg 

Figura zmartwychwstałego Jezusa -  figura przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską 

czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć. 

Pan Jezus jest obecny wśród nas, posłuchaj opowiadania: 

Pytanie Marka. Pani na katechezie powiedziała nam, że zmartwychwstały Jezus jest zawsze obecny 

pośród nas. Rozejrzałam się dookoła i bardzo się zdziwiłam, bo nigdzie Go nie widziałam. Zapytałam 

Marka: – Marek, czy widzisz tu Jezusa? – Nie – odpowiedział Marek – zapytam panią katechetkę, 

gdzie ona Go widzi – i podniósł rękę do góry. – Słucham, Marku – powiedziała pani. – Proszę pani, 

jak Jezus może być obecny wśród nas, skoro Go nie widzimy?  Gdy usłyszeliśmy pytanie Marka, 

wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na odpowiedź pani. – Drogie dzieci – powiedziała pani 

katechetka z uśmiechem – to, że nie widzimy Jezusa, nie oznacza, że Go tu nie ma. Przecież On jest 

obecny wśród nas, gdy się modlimy, gdy uczymy się o Nim oraz śpiewamy religijne piosenki. Jezus 

powiedział, że gdy Jego uczniowie są razem, On jest pośród nich. My jesteśmy uczniami Jezusa i 

zebraliśmy się razem na katechezie, aby Go wychwalać i poznawać. Jezus jest wśród nas, kiedy 

spotykamy się w Jego imię. Jezus mieszka w nas, w naszych rodzicach, przyjaciołach, nauczycielach. 

Mieszka w każdym człowieku. Jest z nami w każdym miejscu i w każdym czasie.  

Pamiętaj Pan Jezus Zmartwychwstał i jest zawsze z nami. Możesz pokolorować online obrazek 

przedstawiający Jezusa Zmartwychwstałego, lub poproś rodziców, aby ci go wydrukowali. 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-maria-magdalena-jezus-

zmartwychwsta%C5%82_3414.html    
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