
RELIGIA ZESTAW 6  

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” 
Pomódlmy się:  

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, 

Dodaj nam ochoty i zdolności aby ta nauka, 

Była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

  

Kochane dzieci, na poprzedniej katechezie poprosiłam Was o przygotowanie palm 

wielkanocnych. Zrobiliście to wspaniale! Wielu z was dostało 6!  

• Galeria waszych prac znajduje się na stronie naszej szkoły.  

• Jeżeli, twojej pracy tam nie ma, nie martw się! Dołączymy! 

Przygotujcie podręcznik, zeszyt i piórnik. 

Dzisiaj opowiem wam o jednym z dni WIELKIEGO TYGODNIA jakim jest WIELKA SOBOTA. 

Wielki tydzień to czas, w którym przeżywamy wydarzenia związane z męką i śmiercią 

Jezusa. 

Otwórzcie zeszyt i zapiszcie temat. 

Katecheza 35 

Temat: Wigilia Paschalna początkiem radości 

Zmartwychwstania. 

WIELKI TYDZIEŃ, to siedem wielkich dni. Jednak najważniejsze dni w tym tygodniu 

nazywamy TRIDUUM PASCHALNYM , do niego zaliczamy WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIĄTEK 

I WIELKĄ SOBOTĘ. 

Co się dzieję w WIELKI CZWARTEK?  

W Wielki Czwartek Pan Jezus polecił Apostołom przygotować 

wieczerzę, czyli uroczystą świąteczną kolację. Podczas tej wieczerzy 

Jezus przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. W ten 

sposób pozostał razem z nami do dziś pod postaciami chleba i wina. 

Przemienił te dary, aby ludzie mogli przyjmować Go pod postacią 

chleba i wina. 



Co się dzieje w WIELKI PIĄTEK?  

W Wielki Piątek Pan Jezus zostaje przybity do krzyża za nasze grzechy i umiera z miłości do 

nas. 

 

 

 

 

 

 

Co się dzieje WIELKĄ SOBOTĘ? 

Na pamiątkę złożenia do grobu Pana Jezusa w naszych kościołach są przygotowywane 

Groby Pańskie.  

Zazwyczaj odwiedzamy je w Wielką Sobotę. Zatrzymują się przy nich ludzie i modlą się, 

oczekując zmartwychwstania Pana Jezusa. Nie są to więc groby smutne, jak wszystkie inne 

groby.  

Znajduje się bowiem w nich wystawione w monstrancji Ciało 

Pana Jezusa pod postacią chleba.  

W Wielką Sobotę, kiedy ludzie przychodzą do kościoła, aby 

modlić się przy Grobie Pańskim, przynoszą też w koszykach 

pokarmy, które ksiądz pobłogosławi, a potem trafią na stół 

wielkanocny.   

W tym roku, wyjątkowo zostajemy w domu, nie wolno nam 

wychodzić. Zapraszam was do modlitwy za pomocą 

transmisji telewizyjnych czy internetowych. 

Powiedzcie: 

– Jakie pokarmy są w koszykach? 

– Kiedy będziemy spożywać te pokarmy? 

 

Wieczorem, w Wielką Sobotę, gdy zajdzie już słońce, rozpoczyna się piękne i 

radosne świętowanie zmartwychwstania Pana Jezusa.  
 
O zmierzchu ludzie gromadzą się przed kościołem przy rozpalonym ognisku. Ksiądz 
wychodzi z ministrantami przed kościół i poświęca ogień. 



 
 

Następnie od poświęconego ognia zapala dużą świecę – paschał, który 

wnoszony jest uroczyście do ciemnej świątyni przy śpiewie „Światło Chrystusa”.  
Wszyscy odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”.   
 

• Ludzie zapalają swoje świeczki od paschału. Wkrótce cały kościół rozbłyska 
radosnym światłem, a kapłan umieszcza paschał w najbardziej widocznym 
miejscu.  

Jest to piękny i radosny znak, który mówi o zwycięstwie Pana Jezusa nad śmiercią i 
Jego zmartwychwstaniu.  
 

• Podobnie jak światło świecy rozprasza ciemności kościoła, 
tak Pan Jezus rozprasza ciemności śmierci, grobu, grzechu i 

szatana. 
 

• W czasie liturgii Wigilii Paschalnej ksiądz błogosławi wodę w chrzcielnicy.  

Ta woda będzie służyła do chrztów. Można ją też zabrać w naczyniu do domu. 
 

• Po zachodzie słońca wszyscy cieszą się zmartwychwstaniem Pana Jezusa i 

przypominają sobie chwile, gdy po raz pierwszy spotkali się ze zmartwychwstałym 
Panem Jezusem na chrzcie św. 
 

Kapłan kropi wszystkich wodą święconą na pamiątkę tego wydarzenia. 
 

• Poprzez udział w liturgii Wigilii Paschalnej Światło paschału mówi nam, 
że Jezus zmartwychwstał i jest wśród nas.  

• Na chrzcie św. złączył nas ze sobą.  

• Nie pamiętamy tego najważniejszego w naszym życiu wydarzenia, bo 
byliśmy wtedy bardzo mali.  

• W Wigilię Paschalną przeżywamy ją na nowo i dziękujemy Jezusowi za 
wielki dar chrztu św.  

• Powinniśmy przyjść w tym dniu do kościoła, aby cieszyć się 
zmartwychwstałym Jezusem i przypomnieć własny chrzest. 



 

Możemy Jezusowi podziękować także teraz! 
Przygotowujcie wodę święconą ( jeśli jest w domu, jeśli nie ma proszę pominąć 
ten krok), zapalcie świecę. Zanurzymy nasze ręce w wodzie święconej i 
przeżegnamy się. 
 

Teraz zaśpiewamy! Kliknij w poniższy link:  

https://www.youtube.com/watch?v=EsgAcWyjbJ8 
 
Bóg tak umiłował świat,  

że Syna Swego jednorodzonego dał,  
aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale życie wieczne miał. 
O, o Jezus, Jezus, Jezus 
o Jezus, Jezus, Jezus. 
 
ZADANIE NA OCENĘ 
 
Otwórzcie podręcznik i zróbcie zadania (temat 35), które ocenię po świętach 
wielkanocnych. Wystarczy zrobić zdjęcie i przesłać na mój adres 
konsurkatarzyna3@gmail.com 
 
Drodzy Rodzice! 
Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie!  
Zapraszam do transmisji internetowych z mszy świętych w Wielkim Tygodniu. 
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