
Temat.  Wielki Czwartek – Jezus jest naszym przyjacielem.

1.  „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.  „Na wieki wieków. Amen”.
2.  Kto pamięta rymowankę , która  mówiła o wjeździe Jezusa do Jerozolimy?
Ludzie w rękach palmy mają, Jezusa jak króla witają. 
3. – Kochane dzieci, kto z was ma przyjaciela?
– Kogo nazywamy przyjacielem?
Przyjaciel to bardzo ważna osoba w naszym życiu. Pomaga nam, bawi się z nami. Z przyjacielem 
lubimy spędzać czas. Odwiedzamy się w domu. Jezus także miał przyjaciół. Razem z nimi spędzał 
czas. Lubili ze sobą rozmawiać. Jezus opowiadał im o Bogu. Pokazywał, jak należy postępować.

4.  Piosenka „Jezus mym przyjacielem”
https://www.bing.com/videos/search?
q=Jezus+mym+przyjacielem&docid=607993267916246259&mid=4995EEF346110B505ADE4995
EEF346110B505ADE&view=detail&FORM=VIRE

5. Opowiadanie biblijne o wydarzeniach Wielkiego Czwartku.
Kochani, posłuchajcie teraz, co Jezus zrobił dla swoich przyjaciół. 
Wyjątkowa uczta W świąteczny dzień 
Jezus zaprosił swoich dwunastu przyjaciół na ucztę. 
Na początku uczty wziął naczynie z wodą i ręcznik,aby umyć 
wszystkim nogi. Klękał przed każdym z przyjaciół
 i obmywał im stopy. Był to gest oznaczający miłość i pokorę
 wobec innych. Kiedy wszyscy zasiedli za stołem, Jezus rzekł
 do nich: – Chciałbym dać wam dobrą radę: pamiętajcie, że 
najważniejszą sprawą w życiu jest kochać dobrego Boga i być 
dobrym dla innych. Następnie poprosił ich: – Jestem waszym 
przyjacielem i chcę, żebyście byli tak dla siebie dobrzy, jak ja
 jestem dobry dla was. Kto chce być moim przyjacielem, ten 
powinien być dobry dla innych. Później wszyscy zasiedli do 
uroczystej kolacji. 

– Kogo Jezus zaprosił na ucztę?
– Co Jezus uczynił dla swoich przyjaciół przed ucztą?
– Jaką dobrą radę Jezus dał przyjaciołom?
– O co Jezus poprosił swoich przyjaciół?

Kochane dzieci, Jezus pokazał przyjaciołom, że dla nich zrobi wszystko. Wiedział, że niedługo 
odejdzie, więc zostawił przyjaciołom dobrą radę: aby kochali Boga i byli dobrzy dla innych ludzi. 
Kto chce być przyjacielem Jezusa, ten powinien być dobry dla innych.

6. Praca z kolorowanką
Dokończ kolorować obrazek



7  Rozmowa o Mszy św.
„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest 
Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich
po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was 
będzie wylana”. (Łk 22,19-20)

 Drogie dzieci, słyszałyście przed chwilą opowieść o tym, jak Jezus podczas uczty połamał chleb i 
dawał go swoim przyjaciołom, mówiąc: „to jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie 
na moją pamiątkę!” (Łk 22,19). Potem wziął kielich z winem i powiedział: „ten kielich to Nowe 
Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,20).
Kochane dzieci, to były ważne słowa. Jezus podczas tej uczty sprawował pierwszy raz Mszę 
Świętą. 

 Jezus polecił, aby powtarzać to, co On zrobił – na Jego pamiątkę. 
Dziś te czynności powtarzają księża. Podczas Mszy Świętej błogosławią 
i rozdają ludziom chleb, ale inny niż ten, który jemy w domu. Ten chleb jest
 wyjątkowy. W tym chlebie mieszka Jezus, chociaż my Go nie widzimy.



8. Praca z obrazkiem
Narysuj w rękach Jezusa chleb i pokoloruj obrazek

9. Naucz się rymowanki na pamięć
Ciało i Krew Bożego Syna pod postaciami chleba i wina.

10. Pomódl się modlitwą „Ojcze nasz” - pamiętaj, że modlitwę rozpoczynamy i kończymy znakiem 
krzyża.


