
Katecheza zdalna: 29.03. - 02. 03. 2021 

 

Temat: Radujemy się ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

 

Czytanie Pisma Świętego: 

 

,,Po upływie soboty Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść 
namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w niedzielę przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. 

A mówiły między sobą: << Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? >> Gdy jednak spojrzały, 
zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały Anioła, 
siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do 
nich: << Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto 
miejsce, gdzie Go złożyli >>''. 

 

(Z EWANGELII ŚWIĘTEGO MARKA) 

 

Analiza treści: 

 

- Kto przyszedł wczesnym rankiem w NIEDZIELĘ do grobu Pana Jezusa? ( kobiety) 

- Czym się martwiły kobiety? ( Kto odsunie kamień od grobu?) 

- Co zastały kobiety przy grobie Pana Jezusa? ( PUSTY GRÓB I ANIOŁA) 

 

Na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa na ołtarzu stoi figurka Pana Jezusa. Pan Jezus trzyma w 
ręku chorągiewkę jako znak zwycięstwa i zmartwychwstania. 

  

RYMOWANKI: 

 

ODDAJEMY CHWAŁĘ BOGU, BO JEZUS POWSTAŁ Z GROBU. 

 

DOBRY JEZUS ZOSTAŁ Z NAMI, NA MSZY ŚWIĘTEJ GO SPOTKAMY. 

 

 

Niedziela Palmowa rozpoczęła WIELKI TYDZIEŃ, który przygotowuje nas do WIELKANOCY. 



 

Zachęcam do obejrzenia filmików z serii Domek na skale: Wielkanoc, odc. 21 Wielki Czwartek, 

odc. 22 Wielki Piątek, odc. 23 Wielkanoc. 

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie: vod.promyczek.pl można uzyskać dostęp do wielu 
ciekawych, religijnych filmików dla dzieci.   

 

 

 

Katecheza 

 

Temat: Zwyczaje Wielkanocne. 

 

 

KRZYŻ ZE STUŁĄ - symbol Pana Jezusa, który umarł za nas na krzyżu. 

 

Jajko z kurczątkiem - symbol nowego życia. 

 

ŚWIECA, BARANEK Z CHORĄGIEWKĄ - symbole Pana Jezusa Zmartwychwstałego. 

Baranek to symbol pokoju i łagodności. 

Świeca ma pięć czerwonych ,,kulek'' i ma swoją wyjątkową nazwę - PASCHAŁ. 

Kuleczki oznaczają rany Pana Jezusa na Jego rękach, nogach, boku. Paschał stoi obok ołtarza w czasie 
wielkanocnym. 

 

Święconka - w Wielką Sobotę zanosimy do kościoła koszyczek z barankiem, jajkami, wędliną, chlebem 
i solą. Kapłan je poświęci, czyli pobłogosławi i odmówi modlitwę, by w naszych rodzinach nigdy nie 
zabrakło nam niczego, co jest do życia i szczęścia potrzebne. 

 

W Niedzielę Wielkanocną, w czasie MSZY ŚWIĘTEJ, będziemy śpiewać radośnie - ALLELUJA! - Cześć i 
chwała Panu Jezusowi! 

Rodzina zasiądzie przy świątecznym stole w czasie śniadania wielkanocnego. Na znak radości i miłości 
wzajemnej, którą Pan Jezus daje wszystkim ludziom, dzielimy się poświęconym jajkiem i składamy 
sobie życzenia. 

 

Zachęcam do obejrzenia filmu: EduKredka - Tradycje Wielkanocne YouTube 



 

 

Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA 

 

ŻYCZĘ WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA I RADOŚCI, 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO NA KAŻDY DZIEŃ, 

 

MOCNEJ WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI!   

 

 

Elżbieta Sztenderewicz 


