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Witam Was bardzo serdecznie, dziękuję za przesłane zadania,  

tych którzy jeszcze nie przesłali zadań to bardzo proszę, o ich przesłanie 

ponieważ otrzymujecie za nie oceny. Przesyłam następne treści   

do utrwalenia i zapamiętania. 

Kl I b, Kl Ic , KL Ie, Kl h, Kl IIa, Kl IIb , KlI c 

 

Temat: Dowody na Zmartwychwstanie Chrystusa 

W Kościele Katolickim uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego obchodzona jest jako największa i najradośniejsza 

Pan Jezus wstając z grobu pokazał, że nie tylko jest Człowiekiem, ale prze wszystkim Synem Bożym i że ma moc 

zwycięstwa nad złem, szatanem, piekłem i śmiercią.  

Oto Ja twój Bóg, który dla Ciebie stałem się twoim Synem. Oto teraz mówię Tobie 

i wszystkim którzy będą twoimi synami   

i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach:    Wyjdźcie !  

A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! 

Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!            Starożytna homilia na Święta i Wielką Sobotę 

 Rezurekcyjne dzwony, 

 Czerwona chorągiew, 

 Gruba świeca, czyli Paschał - 

           z zaznaczonymi śladami męki  

oznaczają Ostateczne Zwycięstwo Chrystusa,  

Który jest NAJWYŻSZYM PASTERZEM, WODZEM I ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA. 

ZBUDŹ SIĘ O ŚPIĄCY I POWSTAŃ Z MARTWYCH,  

A ZAJAŚNIEJE CI CHRYSTUS. 

Świadectwa Zmartwychwstania: 

 Odsunięty kamień 

 Pusty grób 

 Leżące płótna 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kto był   

pierwszym świadkiem  

Zmartwychwstałego Chrystusa? 

Pan Jezus na świadków Zmartwychwstania  
nie wybrał swoich uczniów. 
Tym razem dowartościował kobietę:   
Marię Magdalenę, która niegdyś była wielką grzesznicą,  
którą chciano publicznie ukamienować.  
Pan Jezus powiedział do wszystkich którzy chcieli to uczynić 
„Kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci w nią kamień.”   
Wszyscy odeszli. 
 

 

Maria Magdalena, to kobieta, 

która za swoje czyny, 

mocno żałowała,  

namaściła olejkiem Stopy Jezusa 

i je całowała.   

I to właśnie Ona pierwsza doświadczyła 

Zmartwychwstałego Pana. 

Maria Magdalena pełna radości i zachwytu Pana  

pobiegła do apostołów Piotra i Jana,  

którzy natychmiast przybyli do grobu, 

zastali wszystko tak jak im zostało przekazane. 

 

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus przychodzi do zalęknionych i wystraszonych apostołów,  
którzy zamknęli się w Wieczerniku z obawy przed żydami,  
którzy byli rozgoryczeni, zniechęceni,  
którzy zadawali sobie tysiące pytań co będzie dalej?  
Którzy byli pełni niepokoju i strachu  
Jezus, Zmartwychwstały Pan przychodzi mówiąc:                 

Pokój wam.  
Te słowa kieruje Jezus także do nas  

do Ciebie, … do Mnie … 

Czy ty w to wierzysz? Naprawdę wierzysz? 

Pokój wam słowa te są: 

 ciszą, która nie przemija. 

 nadzieją, która nie zawodzi, 

 szczęściem, którego świat dać Ci nie może. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ewangelie podają nam, że trudno było uwierzyć świadectwu o Chrystusie,  

którego oczy nie mogły widzieć /Ew J.20,24-29/ 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»  

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 

palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».  

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz  

z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: 

«Pokój wam!»  Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz 

moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 

wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»  

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś?  

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 

NIEWIERNY TOMASZ 

Uwierzyłeś Tomaszu dlatego, że mnie ujrzałeś 

Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli. 

Dziś te słowa Jezus mógłby skierować do wielu z nas: 

Dlaczego we Mnie nie wierzysz,   

nie wierzysz, że JESTEM Jedynym Bogiem? 

Nie wierzysz, że Zmartwychwstałem i JESTEM Bogiem Żywym. 

Nie wierzysz, że Jestem Alfą i Omegą?  

Nie wierzysz, że mam klucze otchłani i śmierci? 

Nie wierzysz, że zostałem w sakramentach świętych,  

zwłaszcza w sakramencie Pokuty i Eucharystii? 

A czy wierzysz w to, że kiedyś umrzesz  

a Ja Cię wskrzeszę w dniu ostatecznym? 

Zadanie: Bardzo proszę o waszą interpretację słów: „Gorsza od korono 

- wirusa jest obojętność i niewiara ludzkich serc wobec Boga.” 

Prace proszę nadsyłać na adres jozefa.weglarz@interia.pl  

Proszę podać imię nazwisko i klasę. 

Prace są oceniane. 

 


