
Klasa 6   

Religia 19 maj  

Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji przedstawię wam tajemnicę wniebowstąpienia 

Pana Jezusa, którą Kościół uroczyście obchodzi 40 dni po Wielkanocy - w tym 

roku będzie to 24 maja. 

Zapisz temat lekcji. 

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa.  

Przeczytaj i zapamiętaj: 

Pan Jezus przez 40 dni po Zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom, 

umacniał ich wiarę i przygotowywał na swoje odejście.  

 

Pan Jezus gdy przyszedł do Apostołów: ,, 38 rzekł do nich: «Czemu jesteście 

zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?...44 «To właśnie 

znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się 

wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków 

i w Psalmach»... 46 i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał 

i trzeciego dnia zmartwychwstanie, 47 w imię Jego głoszone będzie nawrócenie 

i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 48 Wy 

jesteście świadkami tego. 49 Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś 

pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka». 



50 Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich 
 51 A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. 
52 Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, 53 gdzie 

stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

(Ewangelia według świętego Łukasza 24, 38-53) 

 

 

Wydarzenie Wniebowstąpienia uzmysławia nam, że Jezus – Zbawiciel ludzi po 

wypełnieniu swojego zadania, które zapowiedziane było przez Proroków, 

powraca do swojej Bożej chwały. Można powiedzieć, że od wydarzenia 

Wniebowstąpienia Jezus żyje w nowy, niepojęty dla nas sposób. Króluje wraz z 

Bogiem Ojcem i Duchem Świętym w zapoczątkowanym przez Siebie królestwie 

Bożym.  

Zapisz w zeszycie: 

Kościół, świętuje co roku Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, wyznaje 

wiarę, że Zmartwychwstały Jezus, chociaż zmysłami ciała Go nie dostrzegamy, 

żyje i działa w Kościele. 

Pozdrawiam Anna Osińska      


