
Kl. 7 P 

Religia  7 kwietnia  

Temat: Zmartwychwstanie. 

Drodzy uczniowie, przesyłam Wam jeszcze jedną lekcję zgodnie z planem 

zajęć.  

Przeczytajcie poniższe teksty: 

„W pierwszy dzień tygodnia 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. A 

były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi 

opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali 

im wiary”.  Łk 24, 1-11 

Nasza wiara rozpoczęła się naprawdę od zmartwychwstania Chrystusa. 

Zmartwychwstanie jest kluczem do zrozumienia orędzia Ewangelii. Pan Jezus 

przyszedł na świat, żeby za nasze grzechy cierpieć i umrzeć. Chrystusowe dzieło 

zbawienia nie zakończyło się na krzyżu.  Trzy dni po śmierci i złożeniu do grobu 

moc Boża wskrzesiła Jezusa, zostawiając grzech nasz wśród umarłych na 

zawsze. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa, Bóg odbudował most łączący Go z 

ludźmi i ludzi z Nim. O tym wielkim wydarzeniu przypomina nam Triduum 

Paschalne i Wielkanoc. 

 

Zapiszcie w zeszycie notatkę: 

Eucharystia, którą Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek jest udziałem w 

misterium Chrystusa i Jego dzieła. Przy czym musimy pamiętać, że podobnie 

jak za czasów Pana Jezusa, Chrystus zmartwychwstały objawia się jedynie 

swoim bliskim, przyjaciołom, uczniom i tym, którzy tworzą z Nim wspólnotę 



życia. Przez Komunię otrzymujemy udział w Jego nowym życiu, w 

zmartwychwstaniu, jeżeli w naszym obecnym życiu do Niego przylgniemy.  

 

 

 

 

Informacja ( tego nie zapisujcie w zeszycie): 

Obecnie ze względu na  koronowirusa Komunię Świętą możemy przyjąć duchowo 

uczestnicząc we Mszy św. poprzez telewizję, radio, Internet.  Komunia duchowa to 

pragnienie obecności Pana Jezusa w naszym życiu. 

 

 


