
Klasa 7a,b; religia; nauczyciel: Barbara Jankowska 

Temat: Najważniejsze wydarzenia. 

Cel: ukazanie Ostatniej Wieczerzy, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. 

MODLITWA o zdrowie dla nas wszystkich: Ojcze nasz… 

Wieczernik – miejsce spotkania, spożycia Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia Eucharystii. 

Tam Pan Jezus ukazywał się uczniom także po zmartwychwstaniu. 

1 Kor 11, 23-26 OSTATNIA WIECZERZA 

„Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest 

Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął 

kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić 

będziecie, na moją pamiątkę».  Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć 

Pańską głosicie, aż przyjdzie”. 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania, które pomogą ci rozwiązać układankę literową: 

1. Co Pan Jezus zrobił z chlebem i winem podczas Ostatniej Wieczerzy? 

2. Jak nazywa się ten sakrament? 

3. Komu polecił czynić to samo na swoją pamiątkę? 

4. Co w ten sposób ustanowił? 

5. Kiedy się to wydarzyło? 

Podsumujmy: 

W czasie Mszy Świętej kapłan sprawuje to samo, co Pan Jezus uczynił po raz pierwszy w 

Wieczerniku. Kiedy kapłan wypowiada słowa Jezusa, On sam przychodzi by przemienić 

chleb i wino znajdujące się na ołtarzu w swoje Ciało i Krew. Uczestniczymy w tej przemianie 

tak jak apostołowie podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Pan Jezus w Wieczerniku w Wielki Czwartek ofiarował nam swoje Ciało i swoją Krew pod 

postacią chleba i wina.  Ustanowił wtedy sakramenty Eucharystii i kapłaństwa.  

W KOŚCIELE  podczas Mszy świętej obecni są wszyscy kapłani pracujący w parafii, tak jak Pan 

Jezus z Apostołami. To właśnie podczas ostatniej Wieczerzy ustanowione zostały dwa 

sakramenty: Eucharystia i sakrament kapłaństwa, które są sprawowane podczas tej Mszy 

Świętej. 

Zadanie: 

UZUPEŁNIJ UKŁADANKĘ. Nie przepisujemy pytań pomocniczych. Do kolorowych liter 

dopisujemy od razu odpowiedzi. 

E – pierwsza księga Nowego Testamentu 

U – wydawana najczęściej na cześć wielkiego króla 

C -  jesz go codziennie 

H – trzyma ja w dłoniach kapłan wypowiadając słowa Jezusa 

A – modlitewne trwanie przed najświętszym Sakramentem 

R – inaczej rozdzielanie np. chleba, paczek, itp. 



Y – na tą literkę nie ma wyrazu w języku polskim 

S – ilekroć bowiem… ten chleb 

T – „Oto wielka …wiary” 

I – podawana zwykle na początku Mszy Świętej  przez kapłana 

A – byli w Wieczerniku, gdy Pan Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. 

 

 

GOLGOTA, KALWARIA, MIEJSCE CZASZKI – to wzgórze, które kiedyś znajdowało się 

poza murami Jerozolimy. Tam wykonywano wyroki śmierci (obecnie to miejsce po 

rozbudowie jest w centrum miasta). Wyzionąć ducha oznacza umrzeć, a godzina dziesiąta to 

popołudnie czyli godzina 15.00. O tej godzinie umarł Jezus. 

 

Łk 23,33-46 

„ Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po 

prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią»…. 

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 45 Słońce 

się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym 

głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha”. 

 

Dla chrześcijan krzyż jest najważniejszym znakiem – na krzyżu umarł Jezus. Patrząc na krzyż 

uświadamiamy sobie najważniejsze wydarzenie ŚMIERĆ JEZUSA, który swoje życie oddał 

za nas. W Wielki Piątek adorujemy ten krzyż na znak miłości, którą Sam Chrystus 

dobrowolnie ofiarował każdemu z nas. Jezus cierpiał po to, by wykupić ludzi z niewoli 

grzechu i to nasze grzechy są powodem Jego męki i śmierci.  

W KOŚCIELE nie ma Mszy świętej. Jest nabożeństwo adoracji  KRZYŻA. Każdy 

chrześcijanin obecny w liturgii piątkowej przeżywa mękę i śmierć na krzyżu Pana 

Jezusa. 

 

 

Łk 27, 57-61 CISZA, ADORACJA, CZUWANIE 

„ Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. 

On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, 

owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem 

do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc 

naprzeciw grobu”. 

Józef z Arymatei swoimi zdecydowanymi działaniami chciał zapewnić godny pochówek Jezusowi. 

Gdyby nie jego  odwaga i determinacja pogrzeb Jezusa mógł wyglądać inaczej. Józef z Arymatei dał 

wielkie świadectwo swojej wiary i miłości wobec Syna Bożego. 

 

Wielka sobota jest sprawdzianem naszej wiary. Józef z Arymatei i biblijne Marie- to oni zostali 

prawdziwymi uczniami Jezusa, którzy nie boją się wyznawać swojej wiary. To oni z miłością czuwali 

przy Jego grobie. Nasza wiarą możemy rozpalić nadzieję w sercach tych, którzy wątpią. Może oni w 

dzień Zmartwychwstania uwierzą i przyjdą do Jezusa. 

 



W KOŚCIELE w godzinach przedpołudniowych niesiemy pokarm do poświęcenia na 

śniadanie wielkanocne ( jajko jest znakiem nowego życia, a baranek jest znakiem Pana 

Jezusa, który zwyciężył śmierć, zło, szatana). 

Adorujemy Pana Jezusa w grobie. Czuwamy przy Jego grobie.Wieczorem podczas Mszy 

Świętej następuje poświęcenie wody, zapalany jest PASCHAŁ na znak, że Jezus 

rozproszył ciemności grzechu. 

 

Mt 28, 1 nnPusty grób – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

„ O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć 

grób…… Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział . Przyjdzie zobaczcie miejsce, 

gdzie leżał…” 

Najważniejszym spotkaniem z Chrystusem zmartwychwstałam jest Eucharystia. Tam 

możemy spotkać żywego i prawdziwego Pana Jezusa, słuchać Jego słów i przyjąć Go w 

Komunii Świętej. Podczas każdej Eucharystii to On sam mówi do każdego z nas i karmi nas 

swoim Ciałem. 

Każda niedziela jest świętem – pamiątką dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał. 

 

 W KOŚCIELE wczesnym rankiem w uroczystej procesji niesiemy figurkę 

Zmartwychwstałego Chrystusa na znak zwycięstwa śmierci i zmartwychwstania. 

 

MODLITWA: Któryś za nas cierpiał rany…. 

 

 

ZADANIE DOMOWE 

Zadanie domowe prześlij na adres: barbara.jankowska@asta-net.com.pl 

Zadania zapisz w Wordzie. Po wykonaniu zadania dokument Word prześlij jako załącznik na 

podany adres e-mail. W temacie proszę podać: imię, nazwisko, klasa, zadanie domowe. 

 Każde zadanie podlega osobnej ocenie. 

Zadanie1: 

UZUPEŁNIJ UKŁADANKĘ. Nie przepisujemy pytań pomocniczych. Do kolorowych liter 

dopisujemy od razu odpowiedzi. 

E – pierwsza księga Nowego Testamentu 

U – wydawana najczęściej na cześć wielkiego króla 

C -  jesz go codziennie 

H – trzyma ja w dłoniach kapłan wypowiadając słowa Jezusa 

A – modlitewne trwanie przed najświętszym Sakramentem 

R – inaczej rozdzielanie np. chleba, paczek, itp. 

Y – na tą literkę nie ma wyrazu w języku polskim 

S – ilekroć bowiem… ten chleb 

T – „Oto wielka …wiary” 

I – podawana zwykle na początku Mszy Świętej  przez kapłana 

A – byli w Wieczerniku, gdy Pan Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. 

mailto:barbara.jankowska@asta-net.com.pl


Zadanie 2 

Przeczytaj dokładnie treść katechezy i wypełnij tabelę. Pamiętaj, że najpierw musiasz 

skopiować zadanie do swojego dokumentu. 

 

 Co mówi Pismo 

Święte? 

Jak wygląda 

liturgia w Kościele? 

Po co mamy takie 

dni? 

 

WIELKI CZWARTEK 

 

 

 

   

 

WIELKI 

PIĄTEK 

 

 

   

 

WIELKA 

SOBOTA 

 

 

   

 

NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 

 

 

   

 

 


