
                                  

                                        klasa II - katecheza domowa 3 - wielkanocna 

 

Pochwalony Jezus Chrystus! 

- Na wieki wieków Amen! 

Na dzisiejszej katechezie kilka słów o  

ZMARTWYCHWSTANIU PANA JEZUSA 

Gdy Jezus umarł w piątek na górze Golgocie, na krzyżu 

o godzinie 1500  to wtedy Nikodem i Józef z Arymatei 

poszli  do Piłata poprosić, aby zezwolił na zdjęcie z 

krzyża Pana Jezusa.  

 



  

Na obrazku widzimy jak Jezus jest zdjęty z krzyża i 

Matka Boża żegna się ze swoim synem Jezusem.                                                                

Co się działo dalej ..... 

 

 

 

Ciało Pana Jezusa złożono do grobu. Grób był wykuty 

w skale. Nowy i nieużywany. Grób ofiarował Jezusowi 

Józef z Arymatei. Było to w piątek wieczorem. 

 



Pan Jezus był w grobie: 

- w piątek wieczorem 

- całą sobotę 

- w niedzielę rano 

czyli 3 dni jak mówi Pismo Święte 

 

 

 

 

 

 

 



Grób Pana Jezusa zamknięto zasuwając wejście głazem. 

I wszyscy nie wiedzieli co się wydarzy....... czekali? 

 

W niedzielę o poranku ( trzeciego dnia ) skoro świt,  

gdy jest wschód słońca, zdarzył się cud.  

Pan Jezus zmartwychwstał  

- czyli sam żywy wyszedł z grobu. 

Opisują ten fakt  Ewageliści w Piśmie Świętym 

 



Dlatego na pamiątkę tego wydarzenia w kościele 

świętujemy Wielkanoc i śpiewamy radosne: 

A L L E L U J A ! ! ! 
Symbolem Pana Jezusa Zmartwychwstałego jest 

baranek, którego stawiamy na wielkanocnym stole. 

 

 

 

Nasze serca są radosne i szczęśliwe. Posłuchajmy : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_vvXCUsMUs 

 

 

 



Praca własna ucznia w ćwiczeniach: 

- temat: Jezus zwycięża śmierć. Alleluja! - strona nr 75, 

zaznacz temat nr 41 żółtym kolorem, wpisz datę 

12.04.2020r. 

- wykonaj ćwiczenie 1 

na świeczniku narysuj PASCHAŁ! - to duża świeca, 

symbol Pana Jezusa Zmartwychwstałego!  

Moja podpowiedź to ten rysunek: 

 

Uwaga: Zmień datę na aktualny rok - 2020 

Możesz przeczytać i zapamiętać informacje o paschale. 



 

- wykonaj ćwiczenie 2 

W ramce wpisz starannie w każdej linijce jedno słowo z 

polecenia. Ramkę pięknie pokoloruj jasnymi kolorami. 

Pokaż pracę rodzicom, poproś o ocenę za swoją pracę!   

     

Brawo dla Ciebie! 

 

Moje życzenia dla Was uczniowie na zbliżające sie 

Święta Wielkanocne: 

 

 

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

– 

zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, 

piekłem i szatanem – składam serdeczne życzenia. 

Niech Chrystus Pan otworzy wasze oczy i serca, 

napełniając je światłem Zmartwychwstania, 

pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim 

dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać 

i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu. 

Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA! 

 

 

 



 

 Z katechezy zapamiętaj: 

- Jezus zmartwychwstał w niedzielę rano 

- Zmartwychwstanie to największy cud na świecie 

- ALLELUJA ! - to słowo oznacza: Chwała Panu! 

- Paschał - to świeca, która jest symbolem Jezusa 

Zmartwychwstałego 

 

Pamiętaj - w święta wielkanocne witamy i pozdrawiamy  

się słowami: 

 

- CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ 

 

- PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ 

 

Z Panem Bogiem - Roman Badziąg - twój katecheta 

 


