
RELIGIA 

KLASA VIII 

Temat: „któryś za nas cierpiał”– przesłanie Wielkiego Postu. 

Jezus – Syn Boży pozwolił przybid się do krzyża. Złożył siebie w ofierze swemu Ojcu za nasze grzechy. 

Jezus z miłości do nas dobrowolnie wziął je na siebie. To była jedyna możliwośd, abyśmy mogli byd 

zbawieni. Swoją ofiarę na krzyżu Jezus zapowiedział podczas Ostatniej Wieczerzy. Był to ostatni 

wspólny posiłek z uczniami przed Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. 

 

 

 

Uzupełnijcie opisy cierpienia Jezusa na podstawie hymnu z cz. I „Gorzkich żali”, a następnie dokoocz 

zdanie. 

1. Żal duszę ściska, serce boleśd czuje, Gdy słodki Jezus na śmierd się gotuje; Klęczy w Ogrójcu, gdy 

krwawy pot leje, Me serce mdleje.  

2. Pana świętości uczeo zły całuje, Żołnierz okrutny powrozmi krępuje! Jezus tym więzom dla nas się 

poddaje, Na śmierd wydaje.  

3. Bije, popycha tłum nieposkromiony, Nielitościwie z tej i owej strony, Za włosy targa: znosi w 

cierpliwości Król z wysokości.  

4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta; Wnet się zmieniło w 

płaczliwe wzdychanie Serca kochanie.  

5. Oby się serce we łzy rozpływało, Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! Żal mi, ach, żal mi ciężkich 

moich złości Dla Twej miłości 

 



Cierpienia Jezusa:  

słodki Jezus  .............................................  

klęczy  ...................................................  

krwawy  .................................................  

uczeo zły  ................................................  

żołnierz okrutny  .........................................  

bije, popycha  ............................................  

za włosy  .................................................  

znosi  ....................................................  

krwią zachodzą  ..........................................  

żołnierz rękawicą  ........................................  

Pan Jezus cierpiał z powodu .......................... 

„A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena 

udała się do grobu i zobaczyła kamieo odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona 

Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie 

wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeo i szli do grobu. Biegli obydwaj 

razem, lecz ów drugi uczeo wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 

zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za 

nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą 

nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów 

drugi uczeo, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył”. (J 20,1-8) 

Chrystus zmartwychwstał! To najradośniejsza i najważniejsza wiadomośd, jaką kiedykolwiek 

otrzymaliśmy 

Praca domowa:  

Pomóż swoim bliskim w przygotowaniach obchodów Świat Zmartwychwstania Paoskiego w gronie 

rodziny. Niech Twoje zaangażowanie będzie powodem radości i uśmiechu, które wypełnia cały dom, 

a wspólna modlitwa i udekorowany stół na Śniadanie Wielkanocne odzwierciedlają naszą radośd z 

przywróconego życia wiecznego.  

 

 

 


