
26. Męka, śmierć i zmartwychwstanie 
 

Wprowadzenie 

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. 

 

Zadanie – Obejrzyj animację, a następnie wypisz w 

kolejności poszczególne wydarzenia, które są w niej 

przedstawione. 

 

 

 
 
Zadanie – Odczytaj hasło zapisane za pomocą Alfabetu Morse’a. 

 

ALFABET MORSE’A 

A ·– D –·· I ·· M ––  P ·––·  U ··–  

Ą ·–·– E · J ·––– N –· R ·–·  W ·––  

B –··· F ··–· K –·– Ń ––·––  S ··· Y –·––  

C –·–· G ––· L ·–·· O –––  Ś ···–···  Z ––··  

Ć –·–·· H ···· Ł ·–··–  Ó –––· T –  Ż ––··–· 
 

·––– |·|––·· |··–|···||·––·|·–·|––··|·|––·· 
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HASŁO:  
 

 

 

Odpowiedź:

•

•

•

•

•

•

•

Imię i nazwisko 

 

https://www.youtube.com/embed/8GJX-5v04KY?feature=oembed


 

 

 

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. 

 

 

 

 

Źródła grafik:  

https://pixabay.com/pl/photos/adam-i-ewa-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-okno-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-798376/ 

https://pixabay.com/pl/photos/kamienie-symbol-chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo-5359790/ 

https://pixabay.com/pl/illustrations/jezus-chrystus-zmartwychwstanie-4959170/ 

 

Zapamiętaj! 

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. 

 

Kliknij: 

https://prezi.com/teppw1ojdtry/dowody-zmartwychwstania-

jezusa/ 

 

https://www.youtube.com/embed/USCap13bGkA?feature=oembed
https://prezi.com/teppw1ojdtry/dowody-zmartwychwstania-jezusa/
https://prezi.com/teppw1ojdtry/dowody-zmartwychwstania-jezusa/
https://www.youtube.com/embed/_9lPbJ3nKhs?feature=oembed

