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48. Pusty grób – największe zwycięstwo

1. Nazwij obrazki i wpisz w kratki wskazane w tych nazwach litery. Odczytaj, 
w jakim mieście znajduje się grób Jezusa. 

2. Przeczytaj z pierwszej kolumny, co wydarzyło się przy pustym grobie 
Jezusa. Następnie przeczytaj z drugiej kolumny tytuły wydarzeń i wpisz 
numerki tak, by przyporządkować tytuły do wydarzeń. 

 Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia 
przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.

 Kobiety wyruszają 
do grobu.

 A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł 
Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.

 Spotkanie kobiet 
z Jezusem.

 Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż 
wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego… Nie ma Go tu, 
bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie 
miejsce, gdzie leżał. 
A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z mar-
twych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. 
Oto, co wam powiedziałem».

 Rozmowa anioła 
z kobietami, nakaz 
rozgłaszania zmar-
twychwstania.

 Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką 
radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

 Zstąpienie anioła.

 A oto Jezus stanął przed nimi mówiąc: «Witajcie!» One po-
deszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.

 Zaproszenie Jezusa 
do spotkania.

 A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie 
moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

 Kobiety idą wypeł-
nić polecenie anioła.
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3. Wpisz w ramki, gdzie dziś możemy spotkać się ze zmartwychwstałym Chry-
stusem. Możesz skorzystać z propozycji w nawiasie. Dopisz także własne.

(w kościele, na katechezie, w ludziach, Świętym)

4. Wpisz, jakie słowa Pan Jezus kieruje do ciebie. Możesz
posłużyć się podpowiedziami podanymi pod ramką.

Słowa Jezusa do kobiet Słowa Jezusa do mnie
Nie bójcie się.

Idźcie, powiedzcie moim braciom,

by poszli do Galilei.

Tam mnie zobaczą.

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Nie bój się. Bądź odważny. Jestem z Tobą.
Mów innym ludziom, że chcę ich spotkać.
Opowiadaj o Mnie.
Miejsce spotkania dzisiaj to Msza Święta.
Spotkamy się podczas Eucharystii.

Sprawdź swoją wiedzęPan Jezus zmartwychwstał:
a) w piątek,b) w sobotę,c) w niedzielę.

Spotykamy 
Chrystusa zmartwychwstałego

w Piśmie …………………

……………………… ………………………

………………………
………………………

podczas Mszy Świętej
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