
Klasa 8c – Religia 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: 

religia.sp11@tlen.pl albo przez dziennik elektroniczny 

15. 04. - 22.04. 2020 r.  

Katecheza 46 (s. 132-133) 

Temat: Zmartwychwstanie Chrystusa fundamentem naszej wiary. 

 

Głównym celem lekcji jest ukazanie znaczenia zmartwychwstania Jezusa jako fundamentu 

wiary chrześcijańskiej.  

Na podstawie tekstów z podręcznika: tekst biblijny z 1 Kor 15, w podręczniku zatytułowany 

„Świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa” oraz tekstu „Jezus Chrystus żyje” proszę o 

podanie dowodów, świadectw zmartwychwstania Chrystusa. Proszę o zapisanie ich w zeszycie, 

uzupełniając poniższy schemat (lewa strona): 

 

 

 

pusty grób 
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Proszę zastanowić się, jak dzisiaj człowiek może spotkać się ze Zmartwychwstałym? 

Po prawej stronie schematu zapisujemy z kolei odpowiedzi na pytanie: na czym polega nasza 

wiara w Zmartwychwstanie? 

Pomocą będzie tekst „Zostałeś wybrany na świadka Zmartwychwstania”. 

Nasza wiara w Zmartwychwstanie polega z jednej strony na zaakceptowaniu faktu, że Chrystus 

rzeczywiście zmartwychwstał i żyje (lewa strona schematu), z drugiej strony na 

„współzmartwychwstaniu” razem z Nim przez świadectwo życia (prawa strona schematu). 

Jeżeli zabraknie któregoś elementu, nasze wiara w zmartwychwstanie Chrystusa będzie 

chwiejna, niepewna.  

 

Jezus Chrystus 

zmartwychwstał 



Katecheza  (karta pracy, s. 87) 

 

Temat: Zmartwychwstanie Chrystusa kulminacyjną prawdą naszej wiary.  

 

Zapisujemy z zeszycie notatkę: 

Tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem rzeczywistym, potwierdzonym 

historycznymi znakami. Święty Paweł zapisuje w Liście do Koryntian: „Przekazałem wam na 

początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został 

pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a 

potem Dwunastu” (1 Kor 15, 3-4). Pierwszym elementem w ramach wydarzeń paschalnych jest 

pusty grób. Stał się on istotnym znakiem w kierunku rozpoznania faktu zmartwychwstania. 

Pewność, że Jezus żyje ugruntowała się jednak po Jego objawieniach. Wiara pierwszych 

wspólnot wierzących opierała się na świadectwie konkretnych ludzi, świadków 

Zmartwychwstania – apostołów. 

Por. KKK 638-642. 

Proszę wykonać zadanie 1 i 2 ze str. 87 w karcie pracy. Pierwsze zadanie polega na dokończeniu 

rozpoczętych zdań: Zmartwychwstanie Chrystusa jest………………………………….. . 

Zadanie drugie wymaga przemyślenia. Należy zastanowić się nad przytoczoną myślą papieża 

Benedykta XVI i spróbować wyjaśnić jej znaczenie w kilku daniach.  

 

Katecheza 47 ( s. 134-135) 

 

Temat: Poznajemy istotę i przejawy kultu Matki Bożej. 

W podręczniku na s. 134 znajduje się fotografią przedstawiająca latarnię morską. Proszę się 

zastanowić, jakie zadania spełnia latarnia? Do czego służy? Czy jest tylko zabytkiem 

przeszłości? 

Jak kapitan na statku wpatruje się w światła latarni podczas gwałtownego sztormu, tak my 

potrzebujemy latarni, która wskaże nam drogę do Jezusa. Dla każdego człowieka wierzącego 

latarnią prowadzącą do Chrystusa jest Jego Matka, Maryja.  

Na podstawie tekstów biblijnych spróbujemy zastanowić się, jakie role w swoim życiu spełniała 

Maryja. Pracę wykonamy w formie tabeli. Proszę ją przepisać do zeszytu i uzupełnić na 

podstawie tekstów biblijnych i tekstu z podręcznika „Na czym polega fenomen Maryi?”. 

Tekst biblijny Określenie roli Maryi 

  

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła 

 z pośpiechem w góry do pewnego miasta 

 w [ziemi] Judy. Weszła do domu 

Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy 

 



Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, 

poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch 

Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny 

okrzyk i powiedziała: «Błogosławionaś Ty 

między niewiastami i błogosławiony jest 

owoc Twojego łona. Łk 1, 39-45 

 

 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 

czas rozwiązania. Porodziła swego 

pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki 

i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich 

miejsca w gospodzie”. Łk 2, 6-7. 

 

 

 

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, 

Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na 

upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na 

znak, któremu sprzeciwiać się będą  -  

a Twoją duszę miecz przeniknie - aby na jaw 

wyszły zamysły serc wielu». Łk 2, 34-35. 

 

 

 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego 

i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, 

 i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał 

Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 

miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn 

Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto 

Matka twoja». i od tej godziny uczeń wziął Ją 

do siebie. J 19, 25-27 

 

 

 

Zastanówmy się:  kim dla mnie jest Maryja? Jaką rolę pełni w moim życiu?  

 


