
KATECHEZA   

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus..... 

Na początku katechezy zachęcam do Modlitwy Pańskiej-Ojcze nasz... 

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie witam Was serdecznie po  Wielkanocy, 
tak jak witali się pierwsi chrześcijanie : Chrystus Zmartwychwstał ! 
Prawdziwie Zmartwychwstał. ALLELUJA !!! 

Temat katechezy: Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Po wydarzeniach Wielkiego Piątku uczniowie w obawie przed aresztowaniem 

ukrywali się. Po trzech dniach jednak stało się coś, czego się nie spodziewali, a 

co Jezus zapowiadał  podczas, gdy jeszcze żył. 

 Praca z tekstem biblijnym Łk 24,1 – 9   Odejdź od komputera,poszukaj w 

Piśmie Świętym tekst i przeczytaj ,aby Twoje oczy trochę odpoczęły od 

monitora. 

 W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane 

wonności.  Kamień od grobu zastały odsunięty.  A skoro weszły, nie znalazły ciała 

Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch 

mężczyzn w lśniących szatach.  Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci 

rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  Nie ma Go tutaj; 

zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:  "Syn 

Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia 

zmartwychwstanie"».  Wtedy przypomniały sobie Jego słowa  i wróciły od grobu, 

oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. 

 Odpowiedz na pytania:                                                                                             

•  Dlaczego kobiety poszły do grobu? 

• Kogo spotkały przy grobie? 

• Co im powiedzieli Aniołowie? 

• Dlaczego kobiety uwierzyły, że Jezus zmartwychwstał? 

•  Komu powiedziały o zmartwychwstaniu Jezusa? 

 A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»  

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.  Lecz On rzekł do nich: 

«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?  

Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch 

nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam».  Przy tych słowach pokazał im 

swoje ręce i nogi. 

  

• Kto ukazał się uczniom? 

• Po czym poznali uczniowie, że Jezus żyje? 



 Jezus trzeciego dnia wstał z martwych, wyszedł z grobu żywy i prawdziwy. Przez to   

wydarzenie pokazał nam, że   życie nie kończy się   wraz z chwilą śmierci. Śmierć   

jest tylko przejściem z ziemi do życia wiecznego. 

Pamiątką zmartwychwstania Jezusa jest również każda NIEDZIELA 

Zapisz w zaszycie: 

Temat: Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Słowo dnia: Chrystus Zmartwychwstał ! 

                      Prawdziwie Zmartwychwstał.ALLELUJA !! 

 Zmartwychwstanie Jezusa zapowiada, że my też zmartwychwstaniemy. Nasze 

istnienie nie zakończy się z chwilą śmierci, będziemy żyć wiecznie. Dlatego jesteśmy 

szczęśliwi i śpiewamy radosne „ALLELUJA”. 

Każda NIEDZIELA jest pamiątką dnia, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. 

,,Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy 

Twego przyjścia w chwale”. 

Przy zapisie do zeszytu pamiętajcie o używaniu kolorów.  

Na zakończenie katechezy proszę odmówić ,,Pod Twoją obronę’’. 

     Szczęść Boże                                                                                                      

   Katechetka Barbara Soloch-Kwaśny 

 

  

   

 


