
Religia kl.8 15.04 Wielkanoc – pusty grób (zapisz temat do zeszytu) 

1. Zadanie online https://learningapps.org/view4646065. 

2. Posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=244tdVfVHSU  

3. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest największym świętem w Kościele. 

Każda Msza Święta jest celebracją tego zbawczego wydarzenia. Przenalizuj teksty z 

czterech części Mszy Świętej. W każdej z nich, od aktu pokuty przez wyznanie wiary, 

modlitwę eucharystyczną i przekazanie znaku pokoju wspominamy mękę, śmierć i 

zmartwychwstanie Jezusa 

4. Przeczytaj i odpowiedz na pytania; zapisz do zeszytu: 

Akt pokuty  

K.: Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.  

W.: Zmiłuj się nad nami.  

K.: Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad 

nami. 

W.: Zmiłuj się nad nami.  

K.: Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad 

nami.  

W.: Zmiłuj się nad nami. 

– O co prosimy zmartwychwstałego Jezusa podczas aktu pokuty?  

Aklamacja  

K.: Uwielbiajmy tajemnicę wiary.  

W.: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś 

Zbawicielem świata. 

– Za co wielbimy Jezusa podczas aklamacji?  

II Modlitwa eucharystyczna  

K.: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, 

Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed 

Tobą i Tobie służyli. 

– Jakie wydarzenia z życia Jezusa wspominamy, ofiarowując w Eucharystii chleb i 

wino? 

Credo  

„Wierzę (…) w jednego Pana Jezusa Chrystusa, (…) On to dla nas, ludzi, i dla 

naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi 

Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem 

Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 

Pismo” 

– Jakie wydarzenia z życia Jezusa przywołujemy w wyznaniu wiary?  

Wstęp do znaku pokoju (w okresie wielkanocnym)  

K.: Panie, Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami 

„Pokój wam”. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego 

Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej 

jedności.  

– O jaki dar prosimy Jezusa przed przekazaniem znaku pokoju?   

https://learningapps.org/view4646065
https://www.youtube.com/watch?v=244tdVfVHSU


5. W czasie każdej Mszy Świętej Jezus przychodzi do nas ze swoim pokojem i swoją 

nadzieją, która ma moc przemienić nasze życie. 

6. Dokończ  

„Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś 

nam bramy życia wiecznego, spraw,……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. Z dzisiejszej katechezy nie musicie mi nic przesyłać, proszę o wpisanie do zeszytu. 

Czekam na Wasze prezentacje i relację z wirtualnego spaceru.  

 

 

Pozdrawiam.  

 


