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UWAGA: OD PONIEDZIAŁKU MOŻNA BĘDZIE ODEBRAĆ ĆWICZENIA 

POZOSTAWIONE W SZKOLE. SĄ W KORYTARZU PRZY PORTIERNI. 

 

KATECHEZA 39 – JEZUS ŻYJE I JEST Z NAMI. 

 

- przeczytaj tekst na podstawie Ewangelii św. Łukasza o dwóch uczniach Jezusa: 

 

Uczniowie z Emaus 

 

Kiedy Jezus umarł na krzyżu, wielu z Jego przyjaciół było zasmuconych. Trzeciego dnia po 

śmierci Jezusa dwóch Jego uczniów wędrowało do wsi Emaus, byli zmęczeni i smutni. 

Rozmawiali ze sobą o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie. Nagle podszedł do nich Jezus i 

szedł razem z nimi. Jednak uczniowie nie rozpoznali swojego Nauczyciela. Jezus zapytał: 

- Dlaczego macie opuszczone głowy i jesteście smutni? 

Wtedy obaj zatrzymali się zdziwieni, gdyż wydawało im się to dziwne, że ktoś nie wie, co 

się wydarzyło. Opowiedzieli Mu o śmierci Jezusa na krzyżu, o swoim smutku i 

rozczarowaniu. 

- Z Jezusem było tak wspaniale! Jezus opowiadał nam o dobrym Bogu. On nas kochał. A 

teraz Jezus nie żyje. Już trzy dni leży w grobie. 

Jezus wysłuchał mężczyzn, szedł z nimi dalej, próbował ich pocieszyć. Kiedy tak rozmawiali 

zrobiło się późno. Gdy dotarli do Emaus, był już wieczór. Wtedy mężczyźni zaproponowali 

Jezusowi: 

- Zostań z nami. 

Jezus wszedł z nimi do domu. Wspólnie zasiedli do stołu aby zjeść kolację. Jezus wziął 

chleb w swoje ręce, błogosławił, odmówił modlitwę dziękczynną, podzielił go na kilka 

części i podał każdemu po kawałku do zjedzenia. Wtedy uczniom otworzyły się oczy i 

rozpoznali Jezusa: 

- To jest Jezus! On żyje! 

Gdy uczniowie wrócili do swoich przyjaciół w Jerozolimie, opowiedzieli, co im się 

przytrafiło: 

- Jezus żyje i spotkaliśmy Go! 

 

- odkryj wszystkie elementy prezentacji interaktywnej na poszczególnych slajdach  

https://view.genial.ly/5ea02fc5d407580db9d9304a/presentation-news-z-emaus-kl-2-jezus-

zyje-i-jest-z-

nami?fbclid=IwAR31jFcxoGIfHmoP0nYHzog_E4cqW1GNDxsyZKZeeh81ATiRCLeAu8Y

_meM  

 

- wykonaj zadanie specjalne z przedostatniego ostatniego slajdu prezentacji interaktywnej 

lub wykonaj ćwiczenie ze str. 80 oraz uzupełnij luki w tekście na str. 81. 
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