
Temat. Msza Święta spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym.

1. Powitanie - „ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” „na wieki wieków. Amen”
2. Modlitwa
 Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się piosenki „Bóg nie umarł”. Zapraszam Was do 
wspólnego śpiewu. 
https://www.youtube.com/watch?v=diX38k_Be70 

3. Przypomnienie rymowanki z poprzedniej katechezy
O zmartwychwstaniu Jezusa mówiła też poznana ostatnio rymowanka – przypomnijmy sobie  
Oddajemy chwałę Bogu – Jezus żyje, powstał z grobu.

4. Jezus Zmartwychwstały spotyka się z uczniami.

Dwóch uczniów Jezusa wracało do domu, byli smutni z powodu
śmierci Jezusa. W drodze spotkali wędrowca, który wyjaśnił im, że
Pan Jezus musiał umrzeć, bo ludzie źle postępują. Gdy zbliżyli się do
domu, uczniowie zaprosili Go na kolację. Kiedy usiedli i zaczęli jeść,
poznali, że tym nieznajomym jest sam Pan Jezus.

Uczniowie Pana Jezusa siedzieli razem w pokoju. Nagle 
niespodziewanie zjawił się wśród nich Pan Jezus. Nie wszedł 
przez drzwi ale przeniknął przez ścianę. Uczniowie bardzo się 
przestraszyli, więc Pan Jezus uspokoił ich: „Nie bójcie się – to Ja 
Jezus”. Pokazał im ślady po gwoździach na swoich rękach i 
nogach, bo przecież był przybity do krzyża wielkimi gwoździami. 
Pan Jezus zjadł też z nimi kolację, żeby ich przekonać, że nie jest 
tylko duchem, ale że żyje naprawdę. Uczniowie przekonali się, że 
to rzeczywiście Pan Jezus

5. Symbole zmartwychwstania w kościele.
 Jezus zmartwychwstał, wstał z grobu i żyje wśród nas. W kościele jest grób Jezusa – od niedzieli 
jest pusty. Przy ołtarzu pojawiły się natomiast znaki zmartwychwstałego Jezusa. 

Figura zmartwychwstałego Chrystusa      
przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku
zwycięską czerwoną chorągiew. Oznacza to,że jest
On Królem, który pokonał śmierć.  Obok tej figury
na ołtarzu stawia się krzyż z czerwoną stułą,
symbol Chrystusa Kapłana, który złożył sam siebie
na Ofiarę za grzechy świata.

Paschał  symbolizuje Chrystusa, który o sobie
powiedział: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie
za Mną, nie będzie chodził w ciemności, 



lecz będzie miał światło życia”. Paschał oznacza Chrystusa jako naszego Nauczyciela.

6. Praca z obrazkiem lub podręcznikiem ( katecheza 42),
Wyszukajcie na obrazku symbole Zmartwychwstałego Jezusa i powiedzcie, co one oznaczają

7. Baranek – symbol Jezusa .
 Baranek wielkanocny symbolizuje
zmartwychwstałego Jezusa. Jezus umarł za
moje i twoje grzechy, choć był niewinny.



8. Spotkanie z Jezusem na Mszy św.
 Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Jesteśmy mu bardzo za to wdzięczni. 
Podczas każdej Mszy Świętej przypominamy sobie o tym, śpiewając: 

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. 
 Powtarzamy z dzieckiem słowa fragmentu Mszy Świętej „Baranku Boży” i uczymy śpiewać
https://www.youtube.com/watch?v=ydN3YdyZREc

9. Tabernakulum – szczególne miejsce obecności Jezusa zmartwychwstałego
W kościele jest takie szczególne miejsce, w którym jest schowane Ciało
Jezusa. Znajduje się tam ono pod postacią Białego Chleba.

To miejsce ma trudną nazwę – TA-BER-NA-KU-LUM.  Posłuchajcie
uważnie, a następnie  powtórzcie. Tabernakulum to szczególne miejsce
obecności Boga. Jest w nim przechowywane Ciało Jezusa w postaci
Białego Chleba. Przyjmują je ludzie, którzy mają dobre serca. Wy,
drogie dzieci, po dobrym przygotowaniu, będziecie mogły przyjąć
Jezusa do swoich serc w klasie III. 
Poszukajcie tabernakulum na obrazku

10. Rymowanka- dzieci uczą się rymowanki
Jezus żyje i jest z nami , na Mszy Świętej Go spotykamy.

11. Modlitwa
Na zakończenie  odmówmy modlitwę „Ojcze nasz”, którą wypowiadamy podczas każdej Mszy 
Świętej. Pamiętajcie, że modlitwę rozpoczynamy i kończymy znakiem krzyża „W imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego.”


