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41 Jezus zwycięża 
śmierć.� alleluja!
Wielkanoc

Trzeciego dnia po śmierci Jezusa, w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę 
o świcie, kobiety wybrały się do grobu Jezusa. Kamień zastały odsunięty od 

grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezrad-
ne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, 
pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego 
wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.

na podstawie: Ewangelia według świętego Łukasza 24, 2-6a

Jezus zmartwychwstał. Jest Panem życia i śmierci. Dlatego mówił o sobie:

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby 
umarł, żyć będzie”.

Ewangelia według świętego Jana 11, 25b

Pan Jezus obiecał, że również i my zmartwychwstaniemy!
Każdego roku w uroczystość Wielkanocy przeżywamy zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa oraz wyznajemy z wiarą, że i my także zmartwychwstaniemy.
Znakiem obecności zmartwychwstałego Pana Jezusa wśród nas jest świeca zwana 

paschałem.
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Wierzę, że Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi 
po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

moDLITwa
Dziękujemy Ci, Boże, nasz Ojcze, bo Ty jesteś Panem wszystkiego, co żyje. Ty nas 

powołałeś do życia i chcesz, abyśmy się cieszyli szczęściem wiecznym. Jako pierwszego 
z ludzi wskrzesiłeś Jezusa Chrystusa i dałeś Mu życie. To samo obiecałeś także nam: życie 
bez końca, bez niedostatku i bez cierpienia. Amen.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. na s. 75.

„Alleluja!” znaczy „Chwalcie Boga!”. 
Wołając „Alleluja”, wyznajemy wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego.

PRZecZyTaJmy RaZem!
Zostaliśmy stworzeni do życia

Dlaczego babcia umarła? Dlaczego 
wujek kolegi zginął w kopalni?  – go-
rączkowo pytała mamę dziewięcioletnia 
Marysia.

Nie umiemy się pogodzić ze śmiercią, 
bo nie zostaliśmy stworzeni do śmierci, 
ale do życia.

Ludzie na ziemi: pielęgniarki, sprze-
dawcy, budowniczowie, informatycy, 
robotnicy trudzą się, robiąc wiele do-
brego. Nasi rodzice starają się o ubranie, 
jedzenie, urządzenie mieszkania. Ale lu-
dzie umierają, rzeczy się zużywają. Wie-
lu żałuje, że wszystko przemija, że nisz-
czeją dzieła pracy ludzkiej.

Jednak Pismo Święte zapowiada, że 
wszyscy zmartwychwstaniemy. Bóg od-
nowi także nasze prace i owoce naszego 
wysiłku. To, co jest nam drogie, będzie 
zachowane, ale w nowy sposób, który 
pozostaje dla nas Bożą tajemnicą.


