
Temat: ALLELUJA ! JEZUS  ŻYJE!

Kochani !

Zaśpiewajmy wspólnie: https://www.youtube.com/watch?v=diX38k_Be70

Alleluja! Chwalmy Pana-radujmy się !

Zmartwychwstał Baranek Boży,
niech każdy swe serce otworzy,
na miłość, radość i pogodę ducha
Kto wierzy w Niego niech słów Jego słucha
Zbawiciel z martwych powstał, Alleluja
weselmy się bo radosny dzień dziś nastał, Alleluja!

Co to znaczy, że Pan Jezus zmartwychwstał? - Zmartwychwstać, to 
ponownie powstać do życia. Pan Jezus, który został ukrzyżowany i złożony w grobie, 
pokonał śmierć. Odsunął kamień i wyszedł z grobu.

https://www.youtube.com/watch?v=diX38k_Be70


Gdzie teraz jest Pan Jezus? - Pan Jezus jest w niebie, ale też jest wśród nas: jest 
obecny w modlitwie, drugim człowieku, w swoim słowie (Piśmie Świętym), w 
sakramentach świętych. Widzi każdy nasz dobry czyn i cieszy się z tego. Czyniąc 
dobrze, pokazujemy mu, że go kochamy.

Proszę wejść w link;

https://view.genial.ly/5e8b288c42b1580e14d81446/presentation-wielkanoc-niedziela-
zmartwychwstania-panskiego?
fbclid=IwAR0ba00aHY1tN_vrUVsS9PmD18SyGl50KtuPk4NZ42LYm7rD9naYE00
U6Pk

Dla chętnych zabawa: https://wordwall.net/resource/1025362/wielkanoc

Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we Mnie wierzy nie umrze na wieki” (J 11,25a.26).

Fakt zmartwychwstania potwierdzają wszystkie pisma Nowego Testamentu. 

Wielki Apostoł –Św. Paweł  powiedział: A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze 
nauczanie, próżna jest także wasza wiara ( 1 Kor 15, 14). Jezus nas kocha i dla nas umarł i 
zmartwychwstał:

Na koniec życzę Wam kochane dzieci i Drodzy Rodzice!

W wielkanocne zdarzenie, piękne Zmartwychwstanie kończy pracę Boga, lecz to nie jest rozstanie, to 
dopiero początek, to się  rodzi nadzieja, że Jezus żyjąc wśród nas, świat na lepsze zmienia.

https://wordwall.net/resource/1025362/wielkanoc
https://view.genial.ly/5e8b288c42b1580e14d81446/presentation-wielkanoc-niedziela-zmartwychwstania-panskiego?fbclid=IwAR0ba00aHY1tN_vrUVsS9PmD18SyGl50KtuPk4NZ42LYm7rD9naYE00U6Pk
https://view.genial.ly/5e8b288c42b1580e14d81446/presentation-wielkanoc-niedziela-zmartwychwstania-panskiego?fbclid=IwAR0ba00aHY1tN_vrUVsS9PmD18SyGl50KtuPk4NZ42LYm7rD9naYE00U6Pk
https://view.genial.ly/5e8b288c42b1580e14d81446/presentation-wielkanoc-niedziela-zmartwychwstania-panskiego?fbclid=IwAR0ba00aHY1tN_vrUVsS9PmD18SyGl50KtuPk4NZ42LYm7rD9naYE00U6Pk


Niech Chrystus obdarzy nas 

Miłością- Wielkiego Czwartku

Wiarą –Wielkiego Piątku

Nadzieją –Wielkiej Soboty

Radością –Wielkiej Niedzieli                                                

 

Dla chętnych można zobaczyć  film animowany  o Zmartwychwstaniu Jezusa (trwa 28 min). 

Link poniżej;

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw

Dobrego świętowania p.Sylwia

Poniżej zdjęcia z Ziemi Świętej:

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw


W tej kaplicy w Bazylice znajduje się Grób Jezusa, tam gdzie stoją te wielkie świece jest wejście do 
Grobu.

Wejście do Grobu. Grób  podzielony na 2 części ; kaplica Anioła i grób.



Grób Jezusa.

Grób w Wielkanoc w centrum Bazyliki pod kopułą


