
                                                    klasa II - katecheza domowa 1 - 27.03.2020r. 

Pochwalony Jezus Chrystus! 

- Na wieki wieków Amen! 

Na dzisiejszej katechezie kilka słów o tym że: JEZUS 

NA KRZYŻU ODDAŁ SWOJE ŻYCIE ZA NAS 

1.Pamiętasz z DROGI KRZYŻOWEJ? ( powtórz i zapamiętaj ) 

- jest 14 stacji 

- są 3 upadki Jezusa 

- jest spotkanie z Matką 

- jest pomoc Szymona Cyrenejczyka 

- jest chusta Weroniki 

- jest piątek, góra Golgota i godzina 1500 

- jest Całun Turyński ( to długie płótno w które owinięto Jezusa ) 

- jest grób wykuty w skale 

2.Dlaczego Jezus umarł na Krzyżu? ( przeczytaj ten tekst w 

ciszy ) 

Ludzie nie chcieli uwierzyć, że Jezus jest Synem 

Bożym, wtrącili Go do więzienia. Potem skazali na 

śmierć i przybili do krzyża. Jezus nawet wtedy, gdy 

ludzie zadawali Mu cierpienie, nie przestał ich kochać. 

Pragnął wszystkich ocalić od zła i wszelkiego grzechu. 

Ofiarował swoje życie za ludzi. 



3.Śmierć Pana Jezusa na krzyżu opisują w Piśmie 

Świętym ewangeliści: św. Jan, św. Łukasz, św. Marek i 

św. Mateusz 

4.Dlaczego Jezus umarł na krzyżu? ( pomyśl przez chwilę ) 

- na krzyżu Pan Jezus bo nas kocha, taka jest wielka 

MIŁOŚĆ Jezusa do nas. 

5.Przyjrzyj się zdjęciom i powiedz: czy dzisiaj wszyscy 

przyjmują miłość Jezusa? 

 

 

 

 

 

                       -  rodzina w Afryce 



 

 

  

                       - na ulicy może w twoim mieście 

 

 

 

 

                            - na jakimś podwórku 



 

 

        Pan Jezus jest obecny w każdym człowieku 

- głodnym 

- bezdomnym 

- prześladowanym 

Zapamiętaj tą informacje  - jest ona ważna ! 

Jezus umarł na krzyżu prawie dwa tysiące lat temu. 

Ale Pan Jezus jest nadal skazywany zawsze wtedy, 

gdy prześladowani są Jego uczniowie i gdy ludzie 

krzywdzą innych. 

Pamiętaj - szanuj i czcij każdego człowieka bo wtedy 

szanujesz i czcisz Pana Jezusa! 

Praca własna ucznia: 

- temat: Jezus oddaje swoje życie za nas. - strona nr 71, 

zaznacz temat nr 39 żółtym kolorem, wpisz datę 

27.03.2020r. 

- wykonaj ćwiczenie 1 

narysuj krzyż który niesie ministrant w kościele podczas 

drogi krzyżowej. Pokoloruj obrazek. Pamiętaj obrazek 

ma ramkę więc musi być też tło.  Pokaż pracę rodzicom, 

poproś o ocenę!                               Brawo dla Ciebie! 

 



- wykonaj ćwiczenie 2 

uzupełnij tekst modlitwy z drogi krzyżowej, 

odmawiamy ją przy każdej z 14 stacji  ( jeśli nie pamiętasz, 

podpowiem Ci ) 

 

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z katechezy zapamiętaj: 

- czcij i szanuj każdego człowieka, bo w każdym 

człowieku jest obecny  Pan Jezus 

- Jezus oddał swoje życie  na krzyżu za nas, bo nas 

kocha. 

- powtórz 3 razy modlitwę z ćwiczenia 2, a może już 

ją znasz na pamięć 

Wieczorem przed zaśnięciem wykonaj znak krzyża a 

Pan Jezus da Tobie piękny i spokojny sen. 

Z Panem Bogiem - Roman Badziąg - twój katecheta 

 


