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Święto Bożego Miłosierdzia 

  

Niedziela Miłosierdzia Bożego, tradycyjnie zwana Białą Niedzielą, została ustanowiona na prośbę 

samego Pana Jezusa – obchodzimy ją tydzień po świętach Wielkanocnych. 

  Historia tego święta zaczyna się   od postaci św. siostry Faustyny Kowalskiej. 

Proponuję rodzicom, aby zapoznały swoje dzieci z tą Świętą  

 Jej historię fantastycznie opowiada bajka z cyklu „Aureola”,  ( można obejrzeć fragment, który 

opowiada o św. Faustynie, od 9 minuty filmiku). 

  https://youtu.be/WJ9c0lJPCRQ 

Wiemy już, kim była Święta Faustyna i jaka wiąże się z nią historia. Ale   jak właściwie działa Boże 

miłosierdzie?  

 Historia Piotrka  wyjaśni jak działa miłosierdzie. 

 https://youtu.be/ZrMBAP9gtlA- opowiadanie ( dla młodszych dzieci 1 i 4 grupy od 2,5 minuty 

filmiku) 

 Piosenka o Św. Faustynie dla dzieci 

https://youtu.be/ZrMBAP9gtlA 

Rysunek Pana Jezusa Miłosiernego do pokolorowania 

 

 

 

https://youtu.be/ZrMBAP9gtlA
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ŚWIĘTUJEMY ZMARTWYCHWSTANIE PANA 

JEZUSA 

Pan Jezus powstaje z martwych 

 

Po śmierci Pana Jezusa na krzyżu Jego ciało złożono do grobu. Grób wykuto w skale 

i zamknięto ogromnym, ciężkim kamieniem. 

  

Postawiono straże broniące dostępu do Pana Jezusa. Smutny był to widok. 

  

W niedzielę rano przyszły do grobu kobiety, które bardzo kochały Pana Jezusa. 

  

  Trzymały w dłoniach słoiczki z pachnącymi olejkami i ziołami. 

Chciały skropić ciało Pana Jezusa, bo tak nakazywał zwyczaj. W drodze rozmawiały 

ze sobą: „Poprosimy strażników, by odsunęli nam głaz”. Przyszły i… zobaczyły, że 

kamień jest odsunięty. 

  

Grób jest pusty, a silni żołnierze drżą ze strachu. 

  

Na skale kobiety zobaczyły anioła w szatach białych jak śnieg. 

  Przestraszyły się. „Nie bójcie się – powiedział Anioł. – Szukacie Jezusa 

ukrzyżowanego, ale tu Go nie ma, powstał z martwych”. Kobiety ogromnie się ucieszyły. 

Jezus żyje! Zwyciężył! Pokonał śmierć i zło! Szybko pobiegły powiedzieć o tym uczniom. 

 

 rozmowa z dziećmi o wydarzeniach niedzielnego poranka. 

– W jaki dzień kobiety szły do grobu Jezusa? 

– Kto im powiedział o zmartwychwstaniu Jezusa? 

– Dlaczego kobiety tak bardzo z tego się ucieszyły? 

– Co pokonał Pan Jezus? 

– Dlaczego się cieszymy, że Jezus żyje? 

  

  

 Każda Msza Święta jest radosnym spotkaniem z Panem Jezusem. 



Wiersz Zofii Jasnoty, po każdej zwrotce dzieci wołają „Jezus zmartwychwstał. 

Alleluja”. 

Słowo „alleluja” jest radosnym okrzykiem 

ogłaszającym zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

 

Dzwonią dzwony w całym mieście, 

Pan Jezus zmartwychwstał. 

Głoszą dźwięcznie wszystkim ludziom 

wesołą nowinę. 

Jezus zmartwychwstał. Alleluja. 

Na nic proces wymyślony. 

Na nic wyrok fałszywy. 

Na nic zbrodnia okrutna, 

bo króluje Bóg żywy. 

Jezus zmartwychwstał. Alleluja. 

Na nic kamień ogromny. 

Na nic wojsko przy grobie. 

Na nic plotki i kłamstwa, 

podstawieni świadkowie. 

Jezus zmartwychwstał. Alleluja. 

Dzwonią dzwony w całym mieście, 

Pan Jezus zmartwychwstał. 

Śmierć zwyciężył już na wieki, 

z Ojcem nas pojednał. 

Jezus zmartwychwstał. Alleluja. 

W niedzielę wielkanocną, na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa, spotykamy się 

z rodziną na uroczystym śniadaniu, dzielimy się święconym jajkiem, składamy sobie 

życzenia, modlimy się, rozmawiamy, cieszymy się sobą. Jesteśmy dla siebie dobrzy, 

bo tak jest w rodzinie, która kocha Jezusa. A tam, gdzie jest Jezus, tam jest i dobro. 

Rymowanka 

Jezus zmartwychwstał! Tę prawdę pamiętam, 
obchodząc radośnie wielkanocne święta. 
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Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał. 

ZAPROSZENIE DO SPOTKANIA Z JEZUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM 

 

  Fragment Ewangelii 

    Mt 28,1-2.4-10: 

O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria 

obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański 

zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. (…) Ze strachu przed 

nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. 

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! (…) wiem, że szukacie 

Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał (…). Idźcie szybko 

i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do 

Galilei (…)”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, 

i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. 

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!” One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i 

oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się! Idźcie 

i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”. 

 

 Rozmowa na temat opowiadania 

  

– Kto przyszedł, aby odwiedzić Jezusa w grobie? 

– Co się wydarzyło przy grobie? 

– Co powiedział anioł Pański do niewiast? 

– Kto stanął przed kobietami? 

– Co Jezus kazał zrobić kobietom? 

Rymowanka 

Oddajemy chwałę Bogu – 
Jezus żyje, powstał z grobu. 

Bardzo się cieszymy, że Jezus nie został na zawsze w grobie, tylko zmartwychwstał 

i żyje. 

 



 Piosenka 

Bóg nie umarł, Jezus żyje  

daj Mu ręce swe,   

daj Mu nogi swe,   

daj Mu serce swe,   

daj Mu duszę swą,   

On twoim Panem jest. 

 

 

 



 

Religia – pięciolatki 

 01.04.2021 

 

 

Wielka Sobota – święcimy pokarmy 

i odwiedzamy Jezusa. 

 
 

Opowiadanie 

Poranek Wielkiej Soboty 

Julka jeszcze spała, kiedy do jej pokoju przyszedł Karol. 

– Wstawaj. Zapomniałaś, że dziś z rana idziemy w odwiedziny? 

– Kogo mamy odwiedzić? – zapytała zdumiona Julka. 

– Jak to kogo? Przecież wczoraj Jezus umarł na krzyżu. Dzisiaj Wielka Sobota 

i idziemy z mamą do Jego grobu. 

– To ja już wstaję – zawołała Julka i szybko wyskoczyła z łóżka. 

Kiedy po chwili weszła do kuchni, zobaczyła mamę, która krzątała się, układając 

coś na stole. 

– Mamusiu, co robisz? Myślałam, że zaraz idziemy do kościoła odwiedzić Jezusa? 

– Oczywiście, że zaraz idziemy – odpowiedziała mama. – Musimy tylko przygotować 

święconkę. 

– A co włożymy do koszyka? – dopytywała się Julka. 

– Podejdź, to zobaczysz i mi pomożesz – powiedziała mama. 

Kiedy Julka stanęła przy stole, mama zaczęła wyjaśniać: 

– Do koszyka wkładamy wiele różnych pokarmów. Jajko jest znakiem życia. Chleb 

przypomina nam o tym, abyśmy byli wdzięczni Bogu za pokarm. A wędlina to znak, 

że mija już czas długiego postu. 

– A co jeszcze wkładasz? – pytała zaciekawiona Julka. 

– Jest jeszcze sól, która ma nas chronić przed złem, oraz chrzan przypominający 

smutne chwile w życiu. Ale najważniejszy w koszyku jest baranek z chorągiewką. On 

ma nam przypomnieć samego Jezusa i Jego wielkie zwycięstwo nad śmiercią, a także 

wielką miłość do ludzi. 

Julka słuchała mamy uważnie i pomyślała, że to wszystko, co znalazło się w koszyku, 

jest bardzo potrzebne. 

Gdy mama i Julka skończyły już układać pokarmy, przystroiły koszyk zielonymi 

gałązkami i piękną, białą serwetką. 



Teraz można było pójść do kościoła, aby odwiedzić Jezusa i zanieść do poświęcenia 

pokarmy. Julka z mamą i Karolem wyruszyli do kościoła, a dziewczynka przez całą 

drogę sama niosła koszyk. 

Przed wejściem spotkali Kacpra z jego tatą, którzy też przyszli ze święconką, i razem 

weszli do kościoła. 

Ksiądz odmówił modlitwę nad pokarmami i pokropił je wodą święconą. Potem 

wszyscy udali się przed grób Jezusa, aby podziękować Mu za to, że z miłości do ludzi 

oddał za nich swoje życie Julka i Kacper uklękli obok siebie i w ciszy wpatrywali się 

w postać Jezusa. 

2. Rozmowa na temat opowiadania 

Rozmowa na temat opowiadania 

– W jakim dniu tygodnia działa się ta historia? 

– O czym powiedział Julce Karol, gdy zbudził ją rano? 

– Co robiła w kuchni mama? 

– Jakie pokarmy znalazły się w koszyku? 

– Co oznaczały te pokarmy? 

– Dokąd wybrała się Julka z mamą i Karolem? 

– Co zrobił ksiądz, kiedy przyszli do kościoła? 

– Co zrobili wszyscy przy grobie Jezusa? 

  

W Wielką Sobotę przychodzimy do kościoła, aby okazać wdzięczność Jezusowi 

za jego miłość i poświęcenie, a także by poświęcić pokarmy. Stając z koszykiem 

przy grobie Jezusa, przypominamy sobie, że nasze życie i wszystko, co posiadamy, 

jest wielkim darem od Niego. 

Rymowanka 

W Wielką Sobotę leżysz, Jezu, w grobie, 
a ja z koszykiem czuwam przy Tobie. 
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Wielki Czwartek – Jezus jest naszym 

przyjacielem. 

 

Opowiadanie biblijne o wydarzeniach Wielkiego Czwartku. 

  

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. 

  

 Rozmowa o Mszy Świętej 

  słowa Jezusa z Biblii Tysiąclecia (wyd. V). 

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). 



  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. 

Rymowanka 
  

Ciało i Krew Bożego Syna 
pod postaciami chleba i wina. 
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W WIELKĄ SOBOTĘ MODLIMY SIĘ PRZY 

GROBIE JEZUSA 

Wielka Sobota w rodzinie Kacpra 
 
Była Wielka Sobota rano. Mama otworzyła drzwi pokoju Kacpra i zawołała: 

– Kacper, wstawaj! Pomożesz mi przygotować święconkę! 

– Chętnie, mamusiu – odpowiedział Kacper, ubierając się. – Ale co to jest święconka? 

Mama uśmiechnęła się i wyjaśniła: 

– Święconka to specjalnie przygotowane pokarmy: jajka, chleb, wędliny, przyprawy, 

które wkłada się do ozdobionego koszyczka i zanosi w Wielką Sobotę do kościoła. 

W kościele ksiądz błogosławi te pokarmy, aby można je było zjeść na śniadaniu 

wielkanocnym. 

Kacper razem z tatą pomagał przygotować święconkę. Z radością malował jajka 

na różne kolory specjalną farbką, a tata wkładał do małych pojemniczków sól, masło, 

chrzan. Mama ułożyła wszystko w koszyczku. Delikatnie dodała jeszcze małą babeczkę, 

kawałek chleba, trochę wędliny i ozdobiła koszyczek kwiatami. Kiedy Kacper myślał, że 

już wszystko jest gotowe, mama podała mu baranka z biało-czerwoną chorągiewką. 

– Baranka też trzeba włożyć do koszyczka – dodała, widząc na twarzy Kacpra 

zdziwienie. – On jest najważniejszy, bo przypomina zmartwychwstałego Pana Jezusa. 

A teraz pójdziesz z tatą do kościoła, żeby kapłan poświęcił te pokarmy. 

W kościele Kacper przyglądał się z ciekawością pięknie ozdobionym koszyczkomz pokarmami, 

ustawionym na długim stole wzdłuż kościoła. Tata również postawił tam koszyk. 

Po chwili przyszedł ksiądz i odmówił modlitwę: „Chryste, (…) pobłogosław te jajka, 

znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się 

także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami”. Później ksiądz podchodził 

do wszystkich koszyczków po kolei i kropił pokarmy wodą święconą. 

Po poświęceniu Kacper razem z tatą poszedł do Bożego grobu. Tata tłumaczył mu: 

– Po śmierci Pana Jezusa na krzyżu Jego ciało zostało położone w grobie, ale Pan 

Jezus, który jest prawdziwym Bogiem, zmartwychwstał, pokonał śmierć i wyszedł 

z grobu żywy. A grób pozostał pusty. 

Tata wskazał ręką do góry. Kacper zauważył, że wysoko nad grobem stała otulona 

białym welonem monstrancja, w której jaśniał Najświętszy Sakrament. 

– Pan Jezus żyje – powiedział cicho tata. – Jest tutaj z nami pod postacią tego 

białego chleba – Hostii. 

  
– Co Kacper przygotowywał z mamą i tatą? 



– Co mieli włożone do koszyczka? 

– Dlaczego Kacper włożył do koszyka baranka? 

My również wkładamy do koszyków z pokarmami baranka z chorągiewką. Baranek 

jest znakiem Chrystusa zmartwychwstałego. 

 

– Po co Kacper z tatą zanieśli święconkę do kościoła? 

– Przy czym Kacper modlił się razem z tatą kościele? 

– W którym miejscu w grobie jest ukryty Pan Jezus pod postacią białego chleba? 

 

Jajka symbolem życia – zagadki 

  

Wiklinowy koszyk 

pięknie ozdobiony, 

święconymi pokarmami 

po brzegi wypełniony. (święconka) 

 

W koszyku je niesiemy 

w sobotni poranek, 

z nich zrobionych jest wiele 

świątecznych pisanek. (jajka) 

 

Leży w koszyku 

obok pisanek, 

ma chorągiewkę. 

To na pewno… (baranek) 

 

Kiedy się w Wielkanoc 

jajkiem wymieniamy, 

mówiąc miłe słowa, 

bliskim je składamy. (życzenia) 

– Czego najwięcej jest w koszyczkach wielkanocnych? 

– Co wykluwa się na wiosnę z jajek? 

 

Jajka umieszcza się w koszykach wielkanocnych, ponieważ są symbolem nowego 

życia. Na wiosnę wykluwają się z nich pisklęta. Wydostają się na zewnątrz, rozbijając 

od środka skorupkę. Porównujemy je do Pana Jezusa, który po zmartwychwstaniu 

wyszedł z grobu żywy. 
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JEZUS ZOSTAŁ Z NAMI UKRYTY W CHLEBIE – 

OSTATNIA WIECZERZA 

 

  fragment Łk 22,19-20 

 

Kiedy wszystko było już przygotowane i nastał wieczór, Jezus zjadł z uczniami 

ostatnią wieczerzę, w czasie której wziął chleb i powiedział: „Bierzcie i jedzcie, 

to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i powiedział: „Bierzcie i pijcie, to jest 

kielich Krwi mojej”. 

  

Dzień, w którym Pan Jezus w tajemniczy sposób ukrył się w chlebie, nazywamy 

Wielkim Czwartkiem. Od tego dnia Pan Jezus pozwolił swoim uczniom, a potem kapłanom, by 

powtarzali Jego słowa i gesty – wtedy za każdym razem przychodzi i ukryty w chlebie pozostaje 

razem z ludźmi. 

Podczas Mszy Świętej, gdy ksiądz mówi słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”, przychodzi 

Pan Jezus. Z miłości do ludzi jest obecny w białym chlebie, który nazywamy Hostią. Dzieje się to 

podczas każdej Mszy Świętej. 

 

– Po jakich słowach Pan Jezus zamieszkuje w Hostii? 

– Kto te słowa wypowiada podczas Mszy Świętej? 

Jezus jest obecny w małym chlebie – opowiadanie 

  

Posłuchajcie, czego Kacper dowiedział się od swojej mamy o chlebie, w którym 

ukrył się Pan Jezus. 

 

Mały chleb 

Kacper jadł z mamą kolację. Gdy wziął do ręki kolejną kromkę chleba, zapytał: 

– W kościele też jest Chleb, prawda mamo? Ale dlaczego jest on taki mały? 

– Widzisz – poważnie odpowiedziała mama – w tym Chlebie nieważna jest wielkość. Nie jest to 

chleb, który się je, by zaspokoić głód. To jest Chleb dla serca, by stawało się lepsze. 

– Co to znaczy? – pytał dalej Kacper. 

– To znaczy, że potrzebny jest on po to, by ludzie żyli w pokoju i miłości. 

Kacper zaciekawił się. 

– To ten Chleb może dać miłość? – zapytał. 

– Tak, bo ten Chleb dał Pan Jezus, a nawet więcej – On sam w niezwykły sposób 

jest w nim się obecny. Pierwszy raz stało się to podczas Ostatniej Wieczerzy Pana 



Jezusa z uczniami w Jerozolimie. 

– Jak Chleb, w którym jest Pan Jezus, zmienia serca ludzi, którzy Go przyjmują? 

– Co daje tym, którzy kochają Jezusa? 

W białym chlebie – Hostii, Pan Jezus przebywa w kościele ukryty w tabernakulum. 

Jest to najświętsze miejsce w kościele, dlatego przyklękamy, przechodząc obok niego. 

 Przypomina nam o tym modlitwa, którą wypowiadamy, gdy wchodzimy do kościoła. 

  

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki 

wieków. Amen. 

 

Zawsze kiedy wejdziecie do kościoła, możecie modlić się tymi słowami, by powitać 

Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 

 

  Rymowanka 

  

W Świętej Hostii – białym chlebie 

Jezus daje ludziom siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


