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Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci ! 

Temat: Pusty grób – największe zwycięstwo 

Drogi Uczniu- przeczytaj treści tematu w podręczniku- str.112-113 
 
 
W ostatnim czasie uczestniczyliście w bardzo ważnych wydarzeniach –w liturgii Wielkiego 
Czwartku, Wielkiego Piątku, Wigilii Paschalnej oraz Niedzieli wielkanocnej. Każdy z tych dni 
uobecnia ważne wydarzenia z historii naszego zbawienia. 
 
Ponownie wyruszamy podróż do grobu, w którym złożono ciało Pana Jezusa po śmierci. 
Znajduje się on w Jerozolimie, w pobliżu Golgoty. 
 
Przeczytaj  tekst Ewangelii. 
 
„O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga 
Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański 
zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak 
błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i 
stali się jakby martwi. 
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 
Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, 
zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z 
martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam 
powiedziałem». Pośpiesznie, więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i 
pobiegły oznajmić to Jego uczniom. 
A oto Jezus stanął przed nimi mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do 
Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! 
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą»”. 

(Mt 28,1-9) 

 

 

 



ZAPISZ POD TEMATEM NOTATKĘ: 

Grób Pana Jezusa jest pusty. Chrystus zmartwychwstał. Ten pusty grób jest dla chrześcijan ważnym 

świadkiem i świadectwem Zmartwychwstania. Dziś możemy spotkać Chrystusa 

zmartwychwstałego, na co dzień. 

 

 

 

Spotykamy 
Chrystusa zmartwychwstałego 

 

 
 

 

ZADANIE DOMOWE 

 Napisz, gdzie możemy spotkać dziś Jezusa zmartwychwstałego   

 Z dzisiejszej katechezy, nie odsyłamy żadnych zadań ani zdjęć 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117,  

 

                                                                                                         

   Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 

 

 


