
Religia kl. 7     12.04.2021 r. 

Temat:  Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 

 

 

 

1. Modlitwa: 

 Katecheta zapowiada intencję i proponuje odmówienie modlitwy św. 

Brata Alberta. Odczytuje ją sam lub prosi o to wybranego ucznia. 

 

„Królu niebios, 

Królu cierniem ukoronowany, 

ubiczowany, w purpurę odziany; 

Królu Niebios znieważony i opluwany, 

bądź Królem i Panem naszym tu i na wieki. Amen” 

 

 

Opowiadanie z podręcznika: 

 

Julka z Izą odwiedziły w szpitalu swoją koleżankę z klasy. Była w ciężkim stanie, poparzona, 

cała w pęcherzach i po poważnej operacji. Mimo wszystko powitała dziewczyny z radosnym 

uśmiechem a szczęście błyszczało w jej oczach. 

 – Jak to się stało, że znalazłaś się w tej płonącej szopie? – spytała Iza. 

 – O, to przez moją głupotę. Pokłóciłam się strasznie z mamą, bo nie chciała mi kupić 

nowych butów, które okropnie chciałam mieć. Teraz wydaje mi się to potwornie głupie, ale 

wtedy było ważne. Nie wiem co we mnie wstąpiło, ale wpadłam w jakiś amok, zaczęłam 

krzyczeć i wyzywać ją paskudnie a potem postanowiłam, że wyniosę się z domu. Zabrałam 

nocą pieniądze z portfela mamy i jej kartę kredytową i uciekłam. Błąkałam się potem przez 

kilka dni po różnych miejscach i strasznie żałowałam swojej głupoty. Nie miałam gdzie spać i 

było mi zimno. Pieniądze szybko się skończyły a ja tęskniłam za rodzicami i domem. 

 – To czemu nie wróciłaś? – spytała Julka. 

 – Oj, Julia, zdawało mi się, że już mnie nie zechcą po tym jak ich okradłam. Bałam się 

po prostu. Którejś nocy napatoczyłam się na tą starą szopę za ogródkami działkowymi i 

postanowiłam tam przenocować. Zasnęłam a obudziły mnie płomienie. Nie mogłam się 

wydostać i myślałam, że już tam umrę. Zemdlałam chyba a kiedy znowu otworzyłam oczy, 

byłam tu, w szpitalu. Leżałam cała obandażowana, a obok mnie siedziała mama. Oboje z 

ojcem uratowali mi życie. Szukali mnie przez cały czas, chociaż ja o tym nie miałam pojęcia. 

Tato wyciągnął mnie z płomieni i sam przy tym bardzo ucierpiał. Leży na oddziale obok. 

Mama zaś oddała mi swoją krew, choć ze względu na jej stan zdrowia było to dla niej 

niebezpieczne. Mam jednak rzadką grupę i nie było odpowiedniej ilości w szpitalu. 

 Koleżanka obandażowaną ręką wytarła oczy i dodała: 

 – I wiecie, jeszcze nigdy nie byłam taka szczęśliwa. Teraz wiem, że rodzice naprawdę 

mnie kochają, nawet jeśli zupełnie na to nie zasłużyłam. 

Dlaczego koleżanka Julki i Izy znalazła się w szpitalu? 

Jak zareagowali rodzice, kiedy o wszystkim się dowiedzieli? 

Co zrozumiała koleżanka? 

 

Pan Bóg bardzo kocha człowieka i pragnie jego szczęścia. Niestety człowiek często nie 

odpowiada na tę miłość i żyje w grzechu. Począwszy od grzechu pierwszych rodziców ludzie 

wielokrotnie zrywali przymierze z Bogiem. Pan Bóg jednak nie opuścił  ludzkości, ale zesłał 



swojego Syna, aby ją odkupił. Na dzisiejszej katechezie będziemy mówić o męce, śmierci i 

zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, przez które zostaliśmy odkupieni. 

Zanotujmy temat katechezy: 

MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA 

 

Zadanie nr 1 w „ Kartach pracy”: 

 

Aby dowiedzieć się jaki był sens krzyżowej ofiary Chrystusa pochylmy się nad 

zadaniem nr 1 w „Kartach pracy.  Posługując się alfabetem Morse’a odczytamy hasło, które 

jest myślą przewodnią dzisiejszej katechezy.  

 
 

 

Hasło: Jezus przez swoją śmierć wyzwolił nas od grzechu, a przez zmartwychwstanie otworzył 

dla nas niebo. 

 

 

Aby lepiej zrozumieć i zapamiętać jak ważnym wydarzeniem w dziejach ludzkości była 

męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, zajrzyjmy do waszego podręcznika i odczytajmy 

fragmenty zatytułowane „Znaczenie męki, śmierci i zmartwychwstania” oraz „misterium 

paschalne źródłem odkupienia”: 

 
Znaczenie męki, śmierci i zmartwychwstania 

Bóg z miłości posłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa. Przyjął On na siebie grzechy całej 

ludzkości. Dla niej cierpiał i umarł na krzyżu. Pokonał jednak śmierć i zmartwychwstał. 
Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem historycznym, potwierdzonym przez pusty grób, 

ukazywanie się Zmartwychwstałego kobietom i Apostołom, którzy później za tę prawdę oddali życie. 

Skutkiem ofiary Chrystusa jest odpuszczenie grzechów i nawiązanie przyjaźni z Bogiem. 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest także dowodem na to, że na końcu czasów nasze ciało 
zmartwychwstanie. Dzięki męce, śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu Chrystusa mamy nadzieję 

osiągnięcia wiecznego zbawienia.  

 

Misterium paschalne źródłem odkupienia 



Wydarzenia te określane są jako Misterium Paschalne, dzięki któremu dokonało się odkupienie 

ludzi. Odkupienie, którego dokonał Bóg w Jezusie Chrystusie to wyzwolenie ludzkości od zła i 
śmierci wiecznej. Cała ludzkość i każdy człowiek już został odkupiony i ma możliwość osiągnięcia 

zbawienia. 

 

 

W Kościele katolickim istnieje nabożeństwo polegające na rozważaniu wydarzeń 

związanych z męką i śmiercią Jezusa. W trakcie tego nabożeństwa czytane są rozważania 

dotyczące każdej ze stacji. Ich celem jest odniesienie tych wydarzeń do naszego życia i 

pogłębienie naszej wiary. 

– Jak nazywa się to nabożeństwo? 

 

 Kara śmierci przez ukrzyżowanie była w czasach Jezusa najbardziej okrutną i 

przeznaczoną dla największych zbrodniarzy. Nie karano w ten sposób obywateli rzymskich, to 

była kara dla ludzi „gorszej kategorii”. Skazaniec przybity do krzyża bardzo długo cierpiał, 

najpierw musiał zanieść krzyżową belkę na miejsce kaźni, potem doświadczał nieopisanego 

bólu w trakcie krzyżowania, a wreszcie umierał kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt godzin 

w straszliwych męczarniach. Tę okrutną śmierć poniósł także Jezus Chrystus, aby dokonało 

się nasze odkupienie. Uświadamiając sobie wielkość cierpienia Chrystusa, ale i wielkość Jego 

miłości do każdego z nas w chwili ciszy podziękujmy za dar naszego zbawienia. 

 

 

 

  Praca domowa: 

Napisz w zeszycie modlitwę, w której podziękujesz za odkupienie. 

 

Modlitwa: 

 

 

Panie Jezu Chryste, 

nasze zmartwychwstanie i życie, 

podźwignij nas z grobu grzechów, 

nawiedź i napełnij duchową mocą. 

Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości 

mogli pojąć ze wszystkim świętymi, 

jak wielka jest Twoja miłość. 

Tak bardzo nas umiłowałeś, 

że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, 

aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, 

nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

(z liturgii Wielkiego Piątku) 

 

 

 


