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Cieszymy się, że Pan Jezus jest wśród nas. 

      Julia   Kacper 

https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q  -   piosenka A-a-a-alleluja, ho-ho-ho-hosanna 

Pan Jezus powiedział:  

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”   Mt 28, 20b 

W każdej sytuacji , w której jesteśmy Pan Jezus jest z nami. 

Dziękujemy Jezusowi za to, że jest z nami. 

Opowiadanie  

Do rodziny Kacpra przyjechała w odwiedziny ciocia z synkiem Maćkiem. Maciek ma cztery 

lata i o wszystko pyta: „Co to? Dlaczego?”. Kiedy Kacper jest w domu, Maciek zadaje mu 

mnóstwo pytań. 

W niedzielę cała rodzina poszła do kościoła na Mszę Świętą. Wszyscy usiedli  w ławce blisko 

ołtarza. Kiedy ksiądz powiedział „Pan z wami”, Maciek zapytał cicho Kacpra: 

- Jaki Pan? Co ksiądz mówi? 

Kacper nic nie powiedział tylko położył palec na ustach, pokazując Maćkowi, że ma być cicho. 

W środku Mszy Świętej Maciek znowu usłyszał „Pan Z Wami” i  również spytał: 

- Jaki Pan? 

- Wytłumaczę ci, jak wyjdziemy – odparł Kacper. 

Po wyjściu z kościoła Kacper tłumaczył Maćkowi: 

 - Ksiądz na początku Mszy Świętej przypomina wszystkim, że Pan Jezus jest z nami. 

https://www.youtube.com/watch?v=c_magVJE71Q


- A gdzie jest Pan Jezus? – dopytuje Maciek. 

- No…. jest wszędzie. Ale na Mszy Świętej  spotyka się z nami wyjątkowo uroczyście – odparł 

zniecierpliwiony Kacper. 

 - A dlaczego uroczyście  - dopytywał Maciek. 

Kacper westchnął głęboko i stwierdził, że już nie da rady odpowiedzieć, więc powiedział 

krótko: 

- Zapytaj mojego taty. 

 - Widzisz Maciek  - zaczął tata Kacpra. – Pan Jezus jest z nami, ale my czasem o tym 

zapominamy. Dlatego, kiedy przychodzimy na spotkanie z Nim do kościoła, ksiądz 

przypomina nam o tym. 

 

Praca z podręcznikiem ( jeżeli macie podręcznik w domu, jeżeli nie, nie szkodzi 

                                              zrobimy ćwiczenie po powrocie do przedszkola). 

 

Temat w podręczniku – „Cieszymy się, że Pan Jezus jest wśród nas.” 

Proszę wkleić postacie Julki i Kacpra obecnych na Mszy Świętej oraz połączyć z sytuacjami,             

w których Pan Jezus  jest z ludźmi.   

 

Rymowanka : 

Jezus jest z nami, Pan Zmartwychwstały, 

wszystkich nas kocha  - dużych i małych. 

 

Dla chętnych - kolorowanki do wydrukowania (jeżeli ktoś lubi kolorować i ma możliwość 

wydrukowania może pokolorować niżej umieszczony obrazek). 

 

Do zobaczenia.                 Pozdrawiam Szczęść Boże. 

 

 

 

 

 



 

 


