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Pochwalony Jezus Chrystus! 

- Na wieki wieków Amen! 

Na dzisiejszej katechezie kilka słów o zbliżającej się  

NIEDZIELI PALMOWEJ 

Na wstępie trzeba wyjaśnić że: 

- niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień ( 7 dni 

przed Wielkanocą ) a szczególnieTridium Paschalne ( 3 

ważne dni Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką 

Sobotę ) 

Wstęp: 

W czasach Pana Jezusa różne były sposoby 

podróżowania -  na przykład  omówimy  - 4 sposoby: 

1. sposób - najczęściej ludzie chodzili pieszo, także 

Jezus  

 

 

 



 

2. sposób -  można konno, ale koni używali przeważnie 

tylko wrogowie -  np: Rzymianie  

 

 

3. sposób - na wielbłądach natomiast  najczęściej tylko 

handlowcy przewozili towary w karawanach kupieckich 

 

 

 



 

A jak było w opowieści z Ewangelii o wjeździe Pana 

Jezusa do Jerozolimy 

Wszystko to działo się  7 dni czyli tydzień przed męką 

Pana Jezusa. 

Jezus wraz z Apostołami udał się do Jerozolimy ( to 

stolica państwa żydowskiego, takie duże miasto jak 

Warszawa ). 

 4. - i Pan Jezus do Jerozolimy wjechał na osiołku. 

( na osiołkach jeździli tylko bogaci, najczęściej 

arcykapłani ze świątyni w Jerozolimie ) 

 

Wiecie jak wygląda osiołek? 

 

 



 

Tak, tak, jest mniejszy od konia, ale za to bardzo silny. 

Pamiętacie osiołka z filmu, który oglądaliśmy w klasie - 

jak Maryja jechała na nim do Betlejem i nazywał się 

ABIB.  Brawo dla tych którzy zapamiętali! 

 

 

 

 

Pomógł wtedy  ten osiołek Świętej Rodzinie 

w drodze z Nazaretu do Betlejem. 

A teraz Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. 

Czy jest kimś ważnym dla żydów?  



 

 

Tak teraz żydzi traktują Jezusa po królewsku : 

- rzucają mu gałązki z palm na drogę! 

- wołają: Hosanna Królowi Dawid! 

( słowo Hosanna - oznacza: Panie wybaw ) 

- Jezus jest dla nich kimś ważnym! 

Ale sam Pan Jezus wie, że za kilka dni będą wołali u Piłata 

- ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go -  

Proszę rodziców, aby pokazali uczniom ten  bardzo krótki 

fragment filmu:  

 

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

 



Odpowiedz sobie w ciszy serca na  takie pytania: 

A czy dla Ciebie Jezus jest kimś ważnym? 

Jak Ja dzisiaj traktuję Jezusa? 

Czy traktuje Go po królewsku? 

Czy mam dla niego otwarte serce? 

Jakbyś Go powitał gdyby dzisiaj przyjechał do Ciebie? 

Jak Pana i Króla? 

 

 

Praca własna ucznia: 

- temat: "Jezus Panem - Hosanna Królowi!" 

( Niedziela Palmowa ) 

zapisz ten temat na stronie 97 w 1 linijce, 

wpisz z boku datę 03.04.2020r., 

 



 

na tej stronie będzie notatka z katechezy w 3 punktach: 

1. Z ewangelii św. Jana : " Był tam wielki tłum,który 

przybył na święto. Ludzie usłyszeli, ze Jezus też 

przybywa go Jerozolimy. Wzięli gałązki palmowe i 

wybiegli Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! 

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Król 

Izraela." 

2. JEZUS JEST PANEM, JEZUS JEST KRÓLEM! 

3. ŚPIEWAJMY RADOSNE - HOSANNA KRÓLOWI! 

na str 96 ( gdyby strony były zajęte, poszukaj następnych 

wolnych ) będzie rysunek. Najpierw na osobnej białej 

kartce narysuj Jezusa  jadącego na osiołku i ludzi, 

którzy go witają. W dłoniach ludzi narysuj zielone 

palmy, tak jak na filmie i obrazku. Możesz narysować 

chmurki dla ludzi, którzy wołają na cześć Pana Jezusa : 

Hosanna! Potem wklej rysunek na tej stronie. Używaj 

tylko jasnych kolorów. 

w pracy może nam towarzyszyć piosenka : 

https://www.youtube.com/watch?v=rSlRraLx3Is 

 

Dodatkowo: praca plastyczna dla chętnych: 

Narysuj palmę wielkanocną, może taka podpowiedź, Ci 

pomoże,  sprawdź i wykorzystaj: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-hPv8svB6k 



 

Pokaż pracę rodzicom, poproś o jedną ocenę za twoją 

pracę!       

Brawo dla Ciebie! 

 

Jak znajdziesz czas ( sposób na nudę ): możesz w domu 

wykonać  palmę wielkanocną samodzielnie według 

takiego pomysłu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf_Q299H0RY 

 

Piękna palma będzie wspaniałą ozdobą stołu 

wielkanocnego. 

 

Z katechezy zapamiętaj: 

 

- Jezus jest naszym Panem! ( czyli kimś ważnym ) 

 

- Jezus jest naszym Krółem! ( jest w twoim sercu ) 

 

Wieczorem przed zaśnięciem powiedz Jezusowi, że jest 

Panem i Królem 

a Pan Jezus da Tobie piękny i spokojny sen. 



 

 

Masz teraz dużo wolnego czasu.  

Poświęć Jezusowi kilka sekund w ciągu dnia! 

Spróbuj się pomodlić w ciszy swojego serca 

 takimi słowami: 

 

 

 

Z Panem Bogiem - Roman Badziąg - twój katecheta 


