
Religia, 9 kwietnia 2020 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus... 

Przesyłam materiały do kolejnej katechezy.  
Temat: Zmartwychwstanie – Wielka Noc.  Kolorowe obrazki  Wielkiej Nocy z podręcznika       
( trzecia karta jest pusta, ponieważ zgodnie z informacją tam zmieszczoną należy wykonać 
rysunek „ Niedziela jest dniem odpoczynku. W jaki sposób lubisz spędzać ten dzień?” ) oraz 
kolorowanki do malowania ( do wyboru). Jeśli dzieci mają Biblię , to mogą również z niej 
skorzystać. 
Drodzy Rodzice, proszę odczytajcie ten tekst w moim imieniu swoim dzieciom. 
Tydzień temu pisałam, że ciało Pana Jezusa, po Jego śmierci na krzyżu w Wielki Piątek zostało 
złożone w grobie. Było tam jeszcze w Wielką Sobotę, ale w niedzielę, kiedy niewiasty 
(kobiety) poszły do grobu namaścić ciało Jezusa  już Go tam nie było, a grób był otwarty i 
pusty. Przy grobie siedział Anioł, który wyjaśnił kobietom, że Pan Jezus żyje, że 
zmartwychwstał. Pan Jezus przez swoją mękę i Zmartwychwstanie zbawił nas czyli otworzył 
nam bramę do nieba. A ponieważ miało to miejsce w niedzielny poranek, dlatego niedziela 
jest dniem pamiątki zmartwychwstania Pana Jezusa i dlatego  w  każdą niedzielę wszyscy 
wierzący w Pana Jezusa uczestniczą we Mszy świętej.  W każdą niedzielę, po uczestnictwie 
we Mszy Świętej, odpoczywamy, świętujemy okazując w ten sposób wdzięczność Panu Bogu 
za Pana Jezusa, za otwarcie nieba. Niedzielę należy też spędzać z bliskimi. W niedzielę 
wielkanocną w czasie śniadania spożywa się poświęcone pokarmy. 
 Na pamiątkę tego, że Pan Jezus chociaż jest Bogiem, leżał w grobie, urządzamy w naszych 
kościołach taki specjalny ołtarz w kształcie Grobu, który nazywamy OŁTARZEM ADORACJI. 
- Co to jest adoracja? 
W monstrancji (takim naczyniu w kształcie słońca na nóżce) , która jest ustawiona w Grobie 
znajduje się żywy, prawdziwie obecny, chociaż ukryty Pan Jezus. On patrzy na nas  i oczekuje 
naszego serca, naszej modlitwy. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem nazywa się 
Adoracją, czyli modlitwą czci i uwielbienia.  
Każdy z nas powinien odwiedzić Grób i serdecznie pomodlić się przy nim. Dzięki Jezusowi nie 
tylko Jego Grób jest radosny, ale i inne groby rozjaśnia nadzieja, że staną się puste, bo tak 
obiecał Pan Jezus.  
W tym miejscu powinnam powiedzieć Wam, abyście poprosiły Waszych Rodziców, aby 
zaprowadzili Was do Grobu Pana Jezusa w Wielką Sobotę, ale w tym roku jest to prawie 
niemożliwe. Dlatego, począwszy od dzisiaj – Wielkiego Czwartku aż do Wielkanocnego 
Poniedziałku szukajcie w telewizji czy w radiu Mszy Świętych, nabożeństw czy filmów 
związanych z tymi największymi i najważniejszymi Świętami w roku. 
Na zakończenie życzę Wam Kochane dzieci i Wam Drodzy Rodzice  dużo zdrowia i radości, 
niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi Wam i obdarza obfitością łask, a także życzę 
smacznego jajka i mokrego dyngusa. 
Szczęść Boże. 
 



 
 
 
 



 
 
 



 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


