
Kochane przedszkolaki! 

Ze względu na obecną sytuację, nie możemy się spotykać na naszych zajęciach religii. Postaram się dla Was 

przygotowywać różne materiały, żebyście w tym wyjątkowym czasie, mogli zdobywać kolejne składniki do naszego 

przepisu na świętość! 

A wy nie zapominajcie o niedzielnej MSZY ŚWIĘTEJ! Ja oglądam ze swoimi dziećmi transmisję z Częstochowy o 

godzinie 10.55 na TVP1, gdzie znajdziecie wyjątkowy dla Polaków obraz Matki Bożej. 

Zeszyty Wasze od religii są pewnie w przedszkolu, ale to nic! Kto nie ma w domu zeszytu do religii może założyć nowy 

i wklejać obrazki       Nie zapomnijcie na ostatniej stronie narysować lub wkleić garnuszek       

Św. Andrzej Bobola 

 

Obrazek do garnuszka      

W podobnych czasach, 400 lat temu żył święty Andrzej Bobola. Gdy w Wilnie 

wybuchła zaraza, nie uciekł, ale pomagał chorym, opiekował się nimi, w 

sakramencie spowiedzi odpuszczał grzechy, wielu ludziom pomógł znaleźć drogę 

do Boga. Bardzo Kochał Boga, Ojczyznę i Ludzi. Możemy go prosić o wypraszanie 

łaski dla naszego kraju, jest również patronem Polski! Dodajmy do wieczornej 

modlitwy zawołanie:                      św. Andrzeju Bobola,  

                                                        patronie trudnych czasów, 

                                                                 patronie Polski 

                                                              -Módl się za nami! 

 

Wielkie Post- niedziela palmowa 

Przed nami ostatnia niedziela Wielkiego Postu- Niedziela Palmowa. Tego dnia Pan Jezus wjechał na osiołku do 

Jerozolimy, a ludzie witali go kładąc mu liście palm pod nogi, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu!”.  Hosanna 

oznacza radość i uwielbienie. Jezus nazwany został synem Dawida. Dawid był królem wiele lat wcześniej, według 

zapowiedzi (w Starym Testamencie),  to z jego rodziny miał narodzić się zbawiciel. Ludzie rozpoznali w Jezusie króla, 

dlatego zebrali się i radośnie go witali. Niedługo potem, właśnie za to, że został nazwany królem został skazany na 

śmierć. W niedzielę palmową ludzie przynoszą palmy do kościoła, ksiądz je święci. Odczytywane są fragmenty Pisma 

opowiadające o smutnym wydarzeniu jakim była męka pańska. My już wiemy, że Pan Jezus Zmartwychwstał i to na 

pamiątkę tego wydarzenia czekamy w Wielką Noc. 

ZADANIE:  My też wierzymy, że Pan Jezus jest zapowiadanym Królem! Zróbmy palmy, by w najbliższą niedziele 

przypominały nam o tym. Palmy zróbcie z tego co macie w domu: krepina, papier kolorowy, materiał, a może ktoś 

ma zielone gałązki. Jeśli nie macie takich materiałów po prostu narysujcie i wytnijcie, powieście w widocznym 

miejscu! Zróbcie zdjęcie i pochwalcie się wysyłając mi na adres: przedszkolereligia@gmail.com Np.:  

           

Żródło: https://tiny.pl/t33jb 

 

Do garnuszka      



 



 


