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43 Pan Jezus 
jest z nami
Wniebowstąpienie Pańskie

Jezus po zmartwychwstaniu spotykał się ze swoimi uczniami i uczen-
nicami. Wyjaśniał im wszystko o swojej męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu. Mówił, że On zawsze będzie blisko ludzi na ziemi. Razem 
z Nim ludzie będą odwracać się od zła i postępować dobrze. A Bóg 
przebaczy im grzechy. Zapowiedział także, że ześle im Pocieszyciela, 
czyli Ducha Świętego.

[Pan Jezus powiedział:] A oto Ja jestem z wami przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia świata. […] 

Ewangelia według świętego Mateusza 28, 20b

Potem wyprowadził ich [na górę] i podniósłszy ręce, błogosławił 
ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do 
nieba. 

Ewangelia według świętego Łukasza 24, 50–51

Na pamiątkę 
tych wydarzeń 

w siódmą niedzielę 
po Zmartwychwstaniu 

obchodzimy uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 
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Pan Jezus zniknął ludziom z oczu i jest u Boga Ojca. Ale nie zostawił nas samymi. 
Przebywa wśród nas w rodzinie dzieci Bożych, czyli Kościele. 

Pan Jezus mówi do nas 
słowami Pisma Świętego.

Dzięki Panu Jezusowi 
przez chrzest święty stajemy się 

dziećmi Bożymi. Pan Jezus 
odpuszcza 

ludziom grzechy.

Pan Jezus przychodzi 
do nas podczas każdej 

Mszy Świętej 
pod postacią 
chleba i wina.W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 57.

Dlatego Pan Jezus mówi, abyśmy się nie bali, bo On zawsze jest z nami.

Kiedy dzieci się boją? Może ktoś się boi, gdy zostaje sam w domu albo w ciemnym 
pokoju? A może, gdy ktoś dorosły na niego krzyczy albo gdy rodzice się kłócą? 

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 57.

PRZECZYTAJMY RAZEM!
Leżę w łóżku, ale nie mogę zasnąć. Wokół mnie wszystko ogarnęła ciemność. Słyszę wiele 

tajemniczych odgłosów. Boję się.
Dobry Boże. 
Jak to wspaniale, 
że nawet w ciemnościach nocy 
mogę z Tobą porozmawiać. 
Chciałbym Ci powiedzieć, 
że się boję. 
Dziękuję Ci za to, 
że na niebie świeci księżyc 
i wiele gwiazd. 
Dla mnie są one znakiem 
Twojej obecności. 
Dziękuję Ci, dobry Boże, 
że nie pozostawiasz mnie samego. 
Amen.

Theresia-Benedicta Uhl, Modlitwy dla dzieci

MODLITWA
Jezu, ufam Tobie!

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.


