RELIGIA KLASA I (22.03. – 26.03.2021 r.)
Lekcja religii z dnia 25.03.2021 r.
Temat: Modlę się przy grobie Pana Jezusa. – s. 82 – 83
Poproś Rodziców o przeczytanie fragmentu Ewangelii i poniższych treści:
[Jezus] dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce (…), które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam
Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.
Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem
Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef
zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w
skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.
– Jak nazywało się miejsce, na którym ukrzyżowano Jezusa ?
– Kto poprosił o ciało Jezusa?
– W co Józef z Arymatei owinął ciało Jezusa?
– Gdzie znajdował się grób, w którym Józef złożył ciało Jezusa?
– Czym zabezpieczono grób?
Na pamiątkę złożenia Pana Jezusa do grobu, w naszych kościołach przygotowywane są
symboliczne groby Pańskie. Mogą one się różnić wyglądem, ponieważ każdy chce zrobić jak
najpiękniejszy. Jednak wszystkie mają coś wspólnego, a jeden element jest zawsze taki sam.
Obejrzyjcie ilustrację z podręcznika – str. 82
– Co widzicie na ilustracji?
– Kogo przedstawia figura złożona w grobie?
– O czym przypomina krzyż stojący obok grobu?
– Kto pilnuje grobu?
– Co jest umieszczone na środku nad figurą Pana Jezusa?
Pan Jezus został ukrzyżowany, a następnie złożony w grobie. Przyjął cierpienie i śmierć z
miłości do każdego z nas. Pan Jezus powstał z grobu żywy i to jest dla nas największa radość.
O tej radości przypomina Hostia – Ciało Pana Jezusa umieszczone w monstrancji.
Monstrancja z Ciałem Pana Jezusa jest we wszystkich grobach Pańskich w każdym kościele.
Przypomina, że Pan Jezus żyje i jest z nami w Najświętszym Sakramencie.
W Wielką Sobotę idziemy do Kościoła, aby zobaczyć grób Pański. Klękamy przed
Najświętszym Sakramentem umieszczonym w monstrancji i dziękujemy Panu Jezusowi za
Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Przynosimy także niesiemy pokarmy, aby ksiądz je pobłogosławił.
Poświęcone w Wielką Sobotę pokarmy przynosimy do domów i jemy dopiero podczas
niedzielnego śniadania. Wspólne rodzinne śniadanie przypomina, że zmartwychwstały
Chrystus przychodzi z miłością do naszych rodzin. Śniadanie wielkanocne rozpoczynamy od
modlitwy i dzielenia się poświęconym jajkiem.

Wykonaj zadania z podręcznika:
 Obejrzyj grób Pana Jezusa. Pomyśl, co jest w nim najważniejsze. Odszukaj na obrazku
elementy umieszczone w lupkach nad obrazkiem i pokoloruj je według wzoru –
str. 82
 Przeczytaj zagadkę. Jej rozwiązanie wpisz w liniaturę i narysuj. Dokończ pisać litery –
str. 83

