
Katecheza 3   31 marca 2020r. 

 

Temat: Z radością witamy Pana Jezusa. 

 

Witam serdecznie Rodziców i dzieci grupy 5a/ 

Skrzaty 

na naszym kolejnym zajęciu. 

 

Pamiętacie, jak uczyliśmy się, że Jezus uciszył burzę, 

podzielił chleb, uzdrowił dziewczynkę. 

Komu z Was udało się  pomóc choremu? 

Jezus bardzo się cieszy Wstań proszę  

i zaśpiewajmy! 

 
https://youtu.be/af0BH3NbnZA 

 

 

 

https://youtu.be/af0BH3NbnZA
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My teraz nie możemy podróżować. 

 

• Czy pamiętasz, jak można podróżować? 

• A czy pamiętasz, jak można kogoś 

przywitać? 

• A czy wiesz, kto to jest król? 

 

Dzisiaj na zajęciu opowiemy sobie, że  

Pan Jezus jest królem, że wybrał się w podróż  

i jak witali Go ludzie.  

 

A teraz posłuchaj: 
 

 



Pan Jezus jest królem, ale nie posiadał 

bogactwa, pięknych szat, klejnotów, 

kryształowej karety. Jest królem ludzkich serc  

i pragnie, aby wszyscy byli dla siebie dobrzy  

i wzajemnie się kochali. Żyjąc tu na ziemi nie 

wymagał, aby mu służono, lecz On służył innym 

- pomagał, uzdrawiał, pocieszał. Nawoływał 

ludzi do miłości. Ludziom podobała się postawa 

Pan Jezusa, dlatego też, kiedy przybywał do 

jakiejś miejscowości wszyscy bardzo się 

cieszyli i witali Go radośnie. 



Tydzień przed swoją męką i śmiercią Pan Jezus 

przybył do Jerozolimy. Wjechał na osiołku, tak, 

jak dawniej podróżowano. Mieszkańcy 

Jerozolimy witali Go bardzo radośnie.  

Witali Go jak króla. Rzucali na drogę zielone 

gałązki palm i wznosili okrzyki:  

 

Hosanna! 
 

 

 

HOSANNA oznacza cześć,  chwała. 



Odczytanie fragmentu Pisma Świętego. 

 

„Hosanna! Błogosławiony Ten, który 

przychodzi  w imię Pańskie”  

 
Ewangelia według świętego Marka rozdział  

11, werset 9. 

 

Powtórzcie proszę głośno: 

Hosanna! Hosanna! 





Wszyscy ludzie w Jerozolimie 

cieszyli się, że przybył do 

nich Jezus – Król. 

My również zaśpiewajmy, że 

naszym królem jest Bóg 

Jezus: 

 
https://youtu.be/ZDtFxPeLe8I 
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A teraz zagadki: 

 

1. Na czym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy? 

      a) na koniu  b) na osiołku  c) na wielbłądzie 
  

2. Jak ludzie witali Pana Jezusa? 

       a) sprzątali    b) rzucali kwiaty  c) kładli płaszcze  

      i machali palmami 

 

3. Jakie okrzyki wznosili ludzie na cześć Pana Jezusa? 

  a) witaj Jezusie   b) Hosanna, hosanna    
      c) witaj Panie 

 



Tak, ta najbliższa niedziela to NIEDZIELA PALMOWA,  

na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.  

Popatrz, czy wiesz, co to jest?  

To PALMA WIELKANOCNA 



 

 

*W Niedzielę, która nazywa się „Palmowa”  

wszyscy przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą  

i przynosimy palmy. Ksiądz je poświęca.  

W ten dzień oddajemy cześć Panu Jezusowi, 

przypominamy o uroczystym wjeździe do 

Jerozolimy i modlimy się ze wszystkimi śpiewając 

„HOSANNA”. Chwalimy w ten sposób Pana Jezusa. 



A teraz jeszcze raz powtórz proszę głośno: 

 

Hosanna, Hosanna Jezu nasz i Panie. 

 

Niech Twa cześć i chwała nigdy nie ustanie. 

 

Spróbuj jeszcze raz  

 

A wy czy macie w domu  

palmę wielkanocną? 

Może spróbujecie wspólnie z rodzicami 

wykonać palmę wielkanocną? 



*

Dla chętnych dzieci - narysuj palmę. 



A na zakończenie 

idźmy z Jezusem, aby czynić 

dobro: 

 

https://youtu.be/X6fOq96ZgB0 

  

 
 

Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem 

Anna Szymczyk 
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