
Klasa 6a i 6b.
Temat: Grób Pański - myśleli, że to już koniec

Proszę, aby uczniowie klasy 6b notatki zapisywali w nowym zeszycie (wystarczy 32 –
kartkowy, nie musi być specjalny – może być w kratkę lub w linie). Wasze zeszyty zostały
na ,,kwarantannie” w szkole. Gdyby ktoś miał problem z zeszytem, może prowadzić notatki
na pojedynczych kartkach, ale proszę je gromadzić w teczce z gumką/wiązanej tasiemką.

Przeczytajcie uważnie, ze zrozumieniem tekst: Mk 15, 42-47 /Teksty są w waszych
podręcznikach/. Jeżeli ktoś nie zabrał podręcznika ze szkoły, może poprosić kolegę/koleżankę
o fotografię stron z podręcznika lub odnaleźć fragment w Piśmie Św. Jeżeli nie posiadacie
Pisma Św. w domu, można odnaleźć je w Internecie. Krótka instrukcja z korzystania
z wydania internetowego Pisma Świętego, umieszczona została na ostatnich stronach tego
opracowania.
___________________________________________________________________________
Odpowiedz sobie na pytania:
Kim był Józef z Arymatei? Po co Józef z Arymatei udał się do Piłata, dzień przed szabatem?
Kto potwierdził Piłatowi, że Jezus umarł? Co Józef zrobił z ciałem Jezusa po zdjęciu z krzyża?
Jaki był grób Jezusa? Kto przyglądał się, gdzie złożono ciało Jezusa?

Poniżej są trzy zapowiedzi męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Przeczytaj:
Mk 8,31
Mk 9,31-32
Mk 10, 33-34
Jezus zapowiedział swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jego pusty grób jest dla

nas znakiem nadziei, że śmierć nie jest końcem naszego życia, ale przejściem do domu Ojca.
Tę drogę otworzył nam Jezus przez swoje zmartwychwstanie.

J 3, 16
- Dlaczego Jezus przyszedł na świat?

Jezus przyszedł na świat, aby nikt z wierzących w Niego nie zginął. Taką misję otrzymał od
Boga.
Odpowiedz: Kiedy wspominamy dzień śmierci i złożenia ciała Jezusa do grobu? Jakie
elementy wystroju kościoła przypominają nam o złożeniu Jezusa do grobu?

Zwyczaj tworzenia grobu Pańskiego pochodzi z Palestyny, w Polsce przyjął się w XVI
w. To specjalnie przygotowane miejsce, w którym znajduje się figura zmarłego Jezusa oraz
monstrancja okryta przezroczystym welonem, symbolizującym całun, w który został owinięty
Zbawiciel. Śmierć Jezusa na krzyżu zostaje zaznaczona przez symboliczne przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego oraz przez zgaszenie wiecznej lampki.

Notatka
,, Tak bowiem Bóg, umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Uzupełniony tekst /słowami podanymi w ramce/ przepisz do zeszytu lub na kartkę,
a następnie wyślij na mój adres /w formie zdjęcia lub wiadomości e-mail/ na –
dorota6nauka@gmail.com
Wielki Piątek jest dla chrześcijanina dniem …….., ponieważ umarł …………………..
Jest on również dniem ……….., bo przygotowuje nas na ……………………. Krzyża
i zmartwychwstania ( śmierci i życia) nie można od siebie ………… Liturgia patrzy
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na ……… w perspektywie zwycięstwa. Jest on drzewem życia. Na krzyżu właśnie
Chrystus zwyciężył ………., dokonała się ,,śmierć śmierci”.

Do 9 kwietnia czekam na prace. Powodzenia.

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH

ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

krzyż, oddzielić, żałoby, Jezus Chrystus, nadziei, zmartwychwstanie, śmierć



Pismo Święte - dostęp online. Instrukcja na przykładzie wyszukiwania fragmentu: Mk 15, 42-
47

1. Proszę wejść na stronę internetową: https://biblia.deon.pl
2. Proszę wybrać potrzebną księgę Pisma Świętego i kliknąć myszką.

3. Po kliknięciu w odpowiednią księgę - w tym przykładzie: „Ewangelia wg św. Marka”
pojawi się ekran jak poniżej:
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4. W okienku w prawym górnym rogu, aby odnaleźć rozdział 15. z Ewangelii św. Marka (Mk
15), należy wybrać z listy liczbę 15 jak na rysunku poniżej:

4. Po kliknięciu w liczbę 15, pojawi się ekran jak na poniżej:

Używając myszki /przycisk scroll/ lub paska po prawej stronie przeglądarki - „przewijamy
w dół” poszukując interesującego nas fragmentu.



W ten sam sposób postępujemy z innymi fragmentami, które chcemy odnaleźć.


