
Klasa 3 BS - Religia  

6 kwiecień 

Temat: Wielkanoc – Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Drodzy uczniowie! 

Bardzo proszę przeczytajcie notatkę i przepiszcie ją do zeszytu. 

1. Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim. Na Soborze Nicejskim w 325 roku 

ustalono, że chrześcijanie będą obchodzić Wielkanoc w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni 

księżyca. Może wypaść najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Nazwa Wielkanoc 

jest złączeniem dwóch słów: wielka i noc. Chodzi o noc z soboty na niedzielę, w czasie której 

miało wydarzenie zmartwychwstania Jezusa. 

2. Wielkanoc zawsze zaczynała się rezurekcją, która odprawiano w niedzielny poranek. 

Liturgia Wigilii Paschalnej kończy się procesją. Po Soborze Watykańskim II (1962-65) 

rezurekcję odprawia się na zakończenie świętowania Wigilii Paschalnej (sobota wieczór). 

Celem rezurekcji jest obwieszczenie światu Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa. 

3. Dnia trzeciego po swojej śmierci, w niedzielę rano, Pan Jezus wstał z grobu żywy. Ciało 

Pana Jezusa po Zmartwychwstaniu było nieśmiertelne i chwalebne. Pan Jezus pojawił się po 

swoim Zmartwychwstaniu najpierw dwom pobożnym niewiastom, potem Szymonowi 

Piotrowi i Marii Magdalenie w postaci ogrodnika.  

4. W sprawowanej tego dnia Eucharystii Zmartwychwstały Chrystus zaprasza nas do swego 

stołu na Paschalną ucztę Zwycięstwa. 

 
7 kwietnia 

Temat: Pan Jezus daje życie wieczne 

Drodzy uczniowie! 

Święta Wielkanocne już za kilka dni. W tym tygodniu jest Wielki Czwartek – ostatnia wieczerza Jezusa 

z apostołami, Wielki Piątek – śmierć Pana Jezusa na krzyżu (w tym dniu jest post ścisły i ilościowy, 

czyli nie jemy mięsa i tylko trzy posiłki w ciągu dnia), Wielka Sobota – w tym roku nie ma święcenia 

pokarmów ze względu na korona wirusa i kwarantannę. W niedzielę obchodzimy Wielkanoc, 

świętujemy Zmartwychwstanie Pana Jezusa – uczestniczymy we Mszy św. poprzez transmisję 

telewizyjną lub radiową. 

Proszę, obejrzyjcie  film: „W jaki sposób Jezus zbawił nas na krzyżu”   klikając na ten link. 

https://www.youtube.com/watch?v=MW2DniJvesY&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=32 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MW2DniJvesY&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=MW2DniJvesY&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=32


Wszystkim wam, drodzy uczniowie i waszym rodzinom życzę radosnych, zdrowych i 

błogosławionych Świąt Wielkanocnych. 

                                                                                                                                        Arleta Chudzikowska 

 


