
 WITAM UCZNIÓW KLASY CZWARTEJ 

                                           ( 01-05.06.2020r.) 

 

 

Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci! 

Temat: Góra Oliwna – zapatrzeni w niebo 

 

– Gdzie umarł Pan Jezus? (w Jerozolimie na wzgórzu Golgota) 

– Kto złożył ciało Jezusa w grobie? (Józef z Arymatei i kobiety) 

– Którego dnia po swojej śmierci Chrystus zmartwychwstał? 

 

1. Jerozolima  



 

2. Golgota 

 

 

 

 
3. Ogród Getsemani- Ogród Oliwny 



 

4. Bazylika Grobu Bożego 

 

5. W środku znajdują się dwa pomieszczenia - ciemny przedsionek (Kaplica Anioła - na 

zdjęciu) oraz właściwy Grób Pański. Kaplica znajduje się w miejscu, gdzie zostało 

złożone ciało Chrystusa po śmierci. Na zdjęciu widać postument z wystawionym 

fragmentem kamienia, który zasłaniał grób. 



 

6. Centralnym punktem Kaplicy Męki Pańskiej jest ołtarz, pod którym znajduje się 

srebrna płyta z otworem, przez który można dotknąć miejsca, w którym stał krzyż 

Chrystusa. 

 

7. Góra Oliwna 

 
„Przeniesiemy się” na Górę Oliwną czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. 

Uczniowie w ciszy zapoznają się z tekstem biblijnym Dz 1,8-12. 

 



„«…gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych 
słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy 
jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj 
mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie 
się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście 
Go wstępującego do nieba». Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która 
jest blisko Jerozolimy”. 

 

– Jakie obietnice otrzymali apostołowie od Jezusa przed Jego odejściem do nieba? 

– Gdzie będą świadczyć o Jezusie/ 

– Jaką rolę spełnia Duch Święty? 

– Jak wyglądał moment wstąpienia Jezusa do nieba? 

– Jak zachowywali się apostołowie, gdy Jezus wstępował do nieba? 

– Kto przystąpił do apostołów, gdy wpatrywali się Jezusa? 

– Jakie pytanie zadali aniołowie apostołom? 

– Jaką obietnicę przekazali uczniom Jezusa? 

– Co mogą znaczyć te słowa? 

– Dokąd z Góry Oliwnej poszli apostołowie? 

 

ZAPIS DO ZESZYTU 
 
Świadek to taka osoba, która coś widzi, słyszy, czegoś dotyka, w czymś uczestniczy. Jezus 

zapowiedział apostołom, że gdy zstąpi na nich Duch Święty, staną się Jego świadkami. 

Świadek Jezusa widział:  

• Uzdrowienie niewidomego, 

• Uciszenie burzy, 

• Rozmnożenie chleba, 

• Uzdrowienie sługi setnika, 

• Cudowny połów ryb, 

• Przemienienie Jezusa, 

• Wskrzeszenie Łazarza, 

• Pojmanie Jezusa, 

• Drogę krzyżową, 



• Śmierć Jezusa na krzyżu, 

• Złożenie ciała Pana do grobu, 

• Pusty grób, 

• Jezusa po zmartwychwstaniu. 

Z DZISIEJSZEJ KATECHEZY NIE ODSYŁAMY ŻADNYCH MATERIAŁÓW 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117,  

 

                                                                                                         

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 

 

 


