Kl. III a i III b

Temat: Jezus dla nas umiera i zmartwychwstaje – Triduum Paschalne
Triduum Paschalne to święte “trzy dni”. To dni, w których dokonało się
nasze zbawienie. Wspominamy wtedy i przeżywamy na nowo mękę, śmierć i
zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Te trzy dni są jak jeden bardzo długi dzień: jego obchody zaczynają się
wieczorem w Wielki Czwartek i trwają poprzez Wielki Piątek i Wielką Sobotę aż
do Wigilii Paschalnej, a kończą się Mszą Świętą zmartwychwstania Pana Jezusa.
WIELKI CZWARTEK
Ten dzień rozpoczyna Triduum Paschalne. Wielki Czwartek to dzień pamiątki
ustanowienia dwóch sakramentów:
 kapłaństwa
 Eucharystii
Dokonało się to podczas Ostatniej Wieczerzy, gdzie Pan Jezus przewodniczył
pierwszej w historii Mszy Świętej.
Uzupełnij:
1. Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział:
Bierzcie i jedzcie to jest…..................................
Bierzcie i pijcie to jest ….....................................
Co Pan Jezus zamienił w swoje Ciało?
….............. a w swoją Krew? …..........................
2. Pan Jezus pozostaje z nami w tabernakulum.
- Jak zachowujesz się przed tabernakulum?
Skreśl złe postawy, a prawidłowe otocz serduszkiem.
siedzę

rozmawiam z kolegą

modlę się

klęczę

śmieję się

3. Narysuj w zeszycie do religii ołtarz przygotowany do Eucharystii.
Napisz:
Z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie spotykamy się
na każdej Mszy Świętej. Wierzymy, że podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus
ofiarował Bogu Ojcu siebie, gdy przemienił chleb i wino w swoje Ciało
i Krew.

Temat: Pan Jezus oddaje za nas życie
WIELKI PIĄTEK
W Wielki Piątek wspominamy i przeżywamy mękę i śmierć Pana Jezusa.
Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża - pamiątką śmierci i męki Pana
Jezusa. Tego dnia Pan Jezus niosąc krzyż na ramionach, szedł ulicami
Jerozolimy, a potem został ukrzyżowany na szczycie Golgoty. Pod krzyżem
Pana Jezusa stała Jego Mama Maryja i święty Jan Apostoł.
W zeszycie do religii narysuj krzyż, a obok krzyża Maryję i Jana.
Zapisz: Z Panem Jezusem umierającym za nas na krzyżu spotykam się na
każdej Mszy Świętej. Pan Jezus umarł na krzyżu, aby otworzyć nam niebo.
Modlitwa.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami (wieczorem
pomódl się tymi słowami).
Uzupełnij zdanie:
W Wielki Piątek rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa oraz czcimy ….........
Wejdź ma stronę: https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU

