
20.05.2020 r. Religia kl. III 

Temat: Świadczymy o Jezusie Zmartwychwstałym 

 Modlitwa 

Jezus zwyciężył, to wykonało się. 

Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. 

Jezus jest Panem. O! Alleluja! 

Po wieczne czasy Królem Królów jest. 

Jezus jest Panem. (4x) 

Tylko Jezus jest Panem. (2x) 

On jest Panem ziemi tej… Oooole. 

 

– Co robimy, gdy dostaniemy dobrą ocenę?  

– Komu o tym mówimy?  

Im większa radość, tym większej grupie osób chcemy o niej powiedzieć. 

 

Na początku katechezy zaśpiewaliśmy pieśń o zmartwychwstaniu 

Jezusa. 

– Czego Pan Jezus dokonał poprzez swoje zmartwychwstanie? (Jezus 

poprzez swoje 

zmartwychwstanie pokonał śmierć i otworzył nam bramę do nieba). 

Cieszymy się ze zmartwychwstania Jezusa i chcemy o tym mówić. 

Fragment Pisma Świętego: 

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to 

choćby umarł, żyć będzie. Każdy, 

kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26). 



– Jak Jezus nazywa siebie? 

– Co Jezus obiecuje osobom, które w Niego wierzą? 

 Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, jak zapowiedział. Dniem 

świętowania zmartwychwstania jest każda niedziela. Zmartwychwstanie 

napełnia nas radością, którą chcemy dzielić się z innymi. Jeśli wierzymy 

w Jezusa, nie możemy o Nim nie świadczyć. Wiara w Jezusa i 

świadczenie o Nim z miłością dadzą nam życie wieczne. 

– Jak możemy dawać świadectwo o Jezusie? 

Ćwiczenie w podręczniku s. 173 

Napisz, w jaki sposób w codziennym życiu możesz dawać świadectwo o 

zmartwychwstałym Jezusie. 

− uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii 

− uczestniczyć w nabożeństwach (majowym, różańcowym) 

− brać udział w akcjach na rzecz potrzebujących 

− oddawać cześć i okazywać szacunek miejscom świętym (np. czynić 

znak krzyża, gdy przechodzę obok kościoła) 

− nosić na szyi krzyżyk lub medalik 

− odważnie przyznawać się wśród kolegów i koleżanek, że jestem osobą 

wierzącą 

− sumiennie wywiązywać się z moich codziennych obowiązków (odrabiać 

prace domowe, pomagać rodzicom w domu) 

− okazywać szacunek osobom starszym (rodzicom, dziadkom, 

nauczycielom) 

 Świadczenie o Jezusie czasami sprawia nam trudność, ale Jezus 

daje nam moc do robienia rzeczy, 

które są trudne i których nam się nie chce wykonywać. Dzięki Jezusowi 

stajemy się lepszymi ludźmi. Zmartwychwstanie Jezusa napełnia nas 

taką radością, że nie myślimy o trudzie świadczenia. 



Pan Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie daje nam zbawienie, życie 

wieczne. Tak wielki dar rodzi w człowieku wdzięczność i daje siłę do 

dobrego postępowania. 

Ćwiczenie w podręczniku s. 173 

Co nam daje zmartwychwstanie Jezusa? (np. radość, zwycięstwo, siłę, 

pokonuje grzech i śmierć) 

Praca domowa 

Napisz, jak powinieneś zachować się w podanych sytuacjach, aby dać 

świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie. 

1. Twoja koleżanka jest smutna. 

2. Twój kolega leży chory w łóżku. 

3. Twoja babcia potrzebuje pomocy. 

4. Ktoś namawia cię do złego. 

Sposoby komunikowania: Messenger lub e-mail:wwisniewska@interia.pl 


