RELIGIA KLASA II (22.03. – 26.03.2021 r.)
Lekcja religii z dnia 25.03.2021 r.
Temat: Wigilia Paschalna początkiem radości Zmartwychwstania. – s. 72 – 73
Poproś Rodziców o przeczytanie poniższych treści:
Przypomnij:
– Jak nazywa się dzień, w którym przypominamy mękę i śmierć Pana Jezusa?
– Gdzie złożono ciało Pana Jezusa?
Na pamiątkę złożenia do grobu Pana Jezusa w naszych kościołach są przygotowywane
Groby Pańskie. Odwiedzamy je w Wielką Sobotę. Zatrzymują się przy nich ludzie i modlą się,
oczekując zmartwychwstania Pana Jezusa. Nie są to więc groby smutne, jak wszystkie inne
groby. Znajduje się bowiem w nich wystawione w monstrancji Ciało Pana Jezusa pod
postacią chleba.
Obejrzyj zdjęcie grobu Pana Jezusa w podręczniku – str. 72
W Wielką Sobotę, kiedy ludzie przychodzą do kościoła, aby modlić się przy Grobie Pańskim,
przynoszą też w koszykach pokarmy, które ksiądz pobłogosławi, a potem trafią na stół
wielkanocny.
– Jakie pokarmy są w koszykach?
– Kiedy będziemy spożywać te pokarmy?
Wieczorem, w Wielką Sobotę, gdy zajdzie już słońce, rozpoczyna się piękne i radosne
świętowanie zmartwychwstania Pana Jezusa.
O zmierzchu ludzie gromadzą się przed kościołem przy rozpalonym ognisku.
Ksiądz wychodzi z ministrantami przed kościół i poświęca ogień.
Następnie od poświęconego ognia zapala dużą świecę – paschał, który wnoszony jest
uroczyście do ciemnej świątyni przy śpiewie „Światło Chrystusa”.
Wszyscy odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”. Ludzie zapalają swoje świeczki od paschału.
Wkrótce cały kościół rozbłyska radosnym światłem, a kapłan umieszcza paschał w najbardziej
widocznym miejscu.
Jest to piękny i radosny znak, który mówi o zwycięstwie Pana Jezusa nad śmiercią i Jego
zmartwychwstaniu. Podobnie jak światło świecy rozprasza ciemności kościoła, tak Pan Jezus
rozprasza ciemności śmierci, grobu, grzechu i szatana.

Wykonaj polecenia z podręcznika:



Narysuj swój koszyk ze święconką – str. 72
W rękach księdza dorysuj paschał i pokoloruj go. Czerwoną kredką pokoloruj słowa,
które w Noc Zmartwychwstania wypowiada ksiądz, a na zielono te, które
wypowiadają wierni – str. 73

