
                                  

                                 klasa III - katecheza domowa 3 - wielkanocna 

 

Pochwalony Jezus Chrystus! 

- Na wieki wieków Amen! 

Na dzisiejszej katechezie kilka słów o  

ZMARTWYCHWSTANIU PANA JEZUSA 

To już wiecie .... 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. Kilka 

ciekawych nowych informacji o Nikodemie i Józefie z 

Arytatei. Obaj musieli być zamożnymi i wpływowymi 

ludźmi, skoro powołano ich na członków Sanhedrynu ( 

tak nazywa się - Wysoka Rada Żydowska, tak jak Sejm u 

nas ). Obaj uchodzili za zwolenników Jezusa. Zasiadali 

w ławach Rady podczas przesłuchań Jezusa u Kajfasza. 

Śledzili przebieg Jego procesu przed Piłatem. Według 

św. Jana Ewangelisty, Nikodem od dawna interesował 

się Jezusem. Już wiele miesięcy wcześniej, kiedy tylko 

arcykapłani usiłowali Go pojmać, a nawet zabić, stanął 

w Jego obronie, domagając się Jego formalnego 

procesu. Śledził wieści o cudach i uzdrowieniach, jakich 

Jezus dokonywał, dowiadywał się o tym, czego Jezus 

nauczał, szukał z Nim kontaktu, gdyż chciał Mu zadać 

kilka pytań. Ze względu na swoją pozycję lękał się 

jednak otwartego spotkania i poprosił o nocną, 

dyskretną rozmowę. W ten sposób doszło do długiej i 



ciekawej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Jezus mówił 

wtedy o potrzebie powtórnego narodzenia się, o swojej 

zbawczej misji, o konieczności wiary w Niego, gdyż 

jest światłem; o tym, że ci, którzy dopuszczają się 

nieprawości, unikają tego światła, aby nie potępiono ich 

uczynków. Według późniejszej tradycji, w domu 

Nikodema Jezus z uczniami spożywał wieczerzę 

paschalną przed swoją męką.  

Według św. Jana Ewangelisty, razem z Józefem z 

Arymatei Nikodem zajął się pogrzebem Jezusa. Czasu 

było niewiele, gdyż za kilka godzin rozpoczynał się 

wielki paschalny szabat ( czyli sobota). Po uzyskaniu 

zgody Piłata na wydanie ciała Jezusa, zdjęli je z krzyża i 

zanieśli do pobliskiego ogrodu, w którym Józef miał 

wykuty dla siebie w skalnym urwisku grobowiec. 

Nikodem zakupił około 30 kg mirry i aloesu. 

Namaszczono ciało wonnościami, zawinięto według 

zwyczaju w zakupione płótno. Na wejście do grobu 

zatoczono kamień. Płótno, w którym Józef złożył do 

grobu ciało Jezusa, według tradycji, zachowało się do 

naszych dni. Jest nim słynny Całun Turyński ( 

pamiętacie z katechezy i naszego kościoła parafialnego 

). W Bazylice Grobu w Jerozolimie, zaraz przy wejściu, 

znajduje się kamienna płyta, na której, jak głosi 

tradycja, dokonano namaszczenia ciała Jezusa. W 326 r. 

matka cesarza Konstantyna, św. Helena, wybudowała 

nad grobem oraz nad wzgórzem Golgoty okazałą 

bazylikę. Wiele razy była ona burzona i 

odbudowywana. W XI wieku, aby odzyskać to 

najświętsze dla chrześcijaństwa miejsce, zorganizowano 



wyprawy krzyżowe. Niestety, zakończyły się one 

niepowodzeniem. Grób Chrystusa do dziś jest w rękach 

wyznawców islamu. Katolicy, prawosławni, koptowie i 

inne wyznania mogą w nim celebrować swoją liturgię, 

kluczami jednak do bramy bazyliki zawiadują 

muzułmanie.  

 

  

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 to już wiecie.                                   

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? 

 

 

 



 

A co dzieje się w kościele? W każdym kościele 

sprawowane jest tzw. TRIDIUM PASCHALNE. 

Są to trzy dni podczas których przeżywamy wspólnie 

czas od Wieczernika ( Wielki Czwartek ) przez Mękę i 

śmierć ( Wielki Piątek ) do Wigilli Paschalnej ( Wielka 

Sobota ) 

 

 

 



 

 

 

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 

 

 



Symbolem Jezusa Zmartwychwstałego jest również: 

 

 



 PASCHAŁ! - to duża świeca, która stoi przy ołtarzu, co 

roku jest nowa i jest wykonana z wosku pszczelego. 

Uwaga: Obecnie na świecy będzie nowa data czyli  

aktualny rok Pański - 2020 

Możesz przeczytać i zapamiętać informacje o paschale 

są one ważne. Opowiedz o paschale swoim rodzicom. 

Praca własna ucznia w ćwiczeniach: 

- temat: Jezus dla nas umiera i zmartwychwstaje. 

Tridium Paschalne - strona nr 90, zaznacz temat nr 42  

kolorem, wpisz  z boku datę 12.04.2020r. 

- wykonaj ćwiczenie 1 

Najpierw  delikatnie ołówkiem narysuj brakujące na 

obrazkach elementy zgodnie z poleceniem. Pokoloruj 

obrazki. Podpisz obrazki wg wskazówek w ćwiczeniu. 

- wykonaj ćwiczenie 2 

Pokoloruj witraż według wskazówek. Jeśli chodzi o 

podpis pod witrażem to liczę na wasz pomysł. 

Moja propozycja z której możesz skorzystać: 

CHWAŁA PANU - JEZUS ŻYJE !!! 

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 

 


