
36. Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Przeczytaj poniższy fragment Pisma Świętego:

W pierwszy dzień tygodnia [niewiasty] 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. (Łk 24, 1-9)

Odpowiedz słownie 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?

Teraz, przeczytaj kolejny fragment Pisma Świętego:

A gdy [apostołowie] rozmawiali o tym, [Jezus] 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. (Łk 24, 36-40)

Odpowiedz słownie na pytania:

- Kto ukazał się uczniom?

- Po czym uczniowie poznali, 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. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom. Tym,

którym było trudno uwierzyć pokazał ręce i bok. Apostołowie byli bardzo szczęśliwi, widząc Jezusa

żyjącego. Pan Jezus obiecał swoim uczniom, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie żył wiecznie.



Podczas Świąt Wielkanocnych w kościele możemy zobaczyć znaki zmartwychwstałego Jezusa –

figurka zmartwychwstałego, paschał przy ołtarzu, czerwona stuła na krzyżu.

Pan Jezus zmartwychwstał i jest obecny między nami. Z Nim spotykamy się w każdą

niedzielę podczas Mszy Świętej. Odchodząc do nieba, pozostawił nam obietnicę naszego

zmartwychwstania.
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Narysuj figurę zmartwychwstałego Jezusa, który ukazał się apostołom. Dokończ kolorować obrazek.



Uzupełnij tekst piosenki – w pierwszej linijce: cieszę się; w drugiej: Alleluja, w trzeciej:

Alleluja. Amen. Pokoloruj figurę zmartwychwstałego Jezusa i chorągiewkę. Piosenkę poznamy po

powrocie do szkoły.


