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Temat: 
Modlimy się przy Bożym Grobie. 



Czy pamiętasz: 
• Kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu? 
• Czego znakiem jest krzyż? 
 
Ale to przecież jeszcze nie koniec… 
 
Na początek modlitwa: 
 
Rysuję krzyż…  
https://youtu.be/jIt6drkOdRg 
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Na dzisiejszym spotkaniu 
przypomnimy sobie: 
 
 Gdzie przebywał Pan Jezus  
w Wielką Sobotę? 
Gdzie złożono ciało Pana Jezusa? 
  
Posłuchaj proszę… 



Przeczytaj mi proszę 
 

Po śmierci Jezusa Jego przyjaciele byli bardzo 
smutni. Jeden z nich o imieniu Józef zdjął ciało 
Jezusa z krzyża, owinął je w płótno i złożył w 
grobie wykutym w skale. Wejście do grobu 
zostało zamknięte dużym kamieniem. 
Wszystkim było bardzo smutno. Przed grobem 
stanęli żołnierze, którzy pilnowali, aby nikt się 
do niego nie zbliżał. 
  
– Gdzie złożono ciało Jezusa?  
– Kto pilnował grobu?  



Bóg mówi… Odczytanie fragmentu z Pisma Świętego  
z Ewangelii według świętego Jana: 
http://www.biblijni.pl/J,19,38-42 

Złożenie Jezusa do grobu 
38 Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się  
z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało 
Jezusa. a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. 39 Przybył 
również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa 
nocą, i przyniósł około stu funtów* mieszaniny mirry i aloesu.  
40 Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem  
z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.  
41 A w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś 
nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. 42 Tam to więc, ze 
względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób 
znajdował się w pobliżu. 
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Pusty grób wykuty w skale 

A teraz obejrzyj proszę: Wielkie Tajemnice Wielkiego Tygodnia - 

historia dla dzieci  https://youtu.be/YaJe0pwX5_M 
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CIAŁO PANA JEZUSA ZŁOŻONO DO GROBU. 
 
NA PAMIĄTKĘ TEGO WYDARZENIA  
W KOŚCIELE PRZYGOTOWUJE SIĘ „GRÓB”.  
 
LEŻY TAM FIGURA PANA JEZUSA.  
 
PRZY TYM GROBIE MODLIMY SIĘ  
I DZIĘKUJEMY PANU JEZUSOWI ZA TO,  
ŻE NAS KOCHA I ODDAŁ ZA NAS ŻYCIE. 





Pomyśl przez chwilę… 
 
• Czy widziałeś Boży Grób w kościele…? 
• Czy udało się przystanąć, uklęknąć przy Bożym 

Grobie  
i pomodlić przez chwilę…? 

 
Pomyśl o wielkiej miłości Jezusa i powiedz mu  
w myślach: „Dziękuję Ci, Jezu”.  
 
Poproś też, żeby miał was w swojej opiece. 
 
 Ale przecież to jeszcze nie koniec… 



Nauka piosenki  z gestami 



Nauka piosenki  z gestami. 
https://youtu.be/G_e5BYfen28   
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Dziękuję z Panem Bogiem    Anna Szymczyk  



Ćwiczenie. 
Pokoloruj. 
Pomódl się przy Grobie  
Pana Jezusa w kościele. 


