
MODLITWIE PRZY GROBIE JEZUSA
Jezus umarł z miłości do nas na krzyżu. Posłuchajmy o tym, jak dobrzy ludzie złożyli Jego ciało w grobie. 
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.
– Jak czuli się przyjaciele Jezusa po Jego śmierci?
– Kto zdjął z krzyża ciało Jezusa?
– Gdzie złożono zmarłego Jezusa?
– Kto pilnował grobu?
– Dlaczego żołnierze pilnowali grobu Jezusa?
Zaraz po Wielkim Piątku przychodzi Wielka Sobota. Wtedy w kościołach przygotowuje się symboliczne 
groby Jezusa. Przypominają nam one ten prawdziwy grób, do którego Jezus został złożony po swojej męce. 
Znajduje się w nich zawsze figura przedstawiająca ciało Jezusa. W Wielką Sobotę w kościele panuje wielka 
cisza. Przez cały dzień ludzie odwiedzają grób Jezusa. Klęcząc, dziękują Mu za to, że ofiarował się za nich.
5. Opowiadanie: Posłuchajmy, jak Kasia i jej kolega Marek spędzili poranek Wielkiej Soboty. Kasia i Marek 
przy grobie Jezusa. Razem z Markiem i z naszymi bliskimi poszliśmy w sobotę przed świętami do kościoła, 
aby odwiedzić Jezusa i poświęcić pokarmy w koszykach. Byłam bardzo zdziwiona tym, że w kościele było 
tyle kwiatów. Za kwiatami ujrzałam grób, w którym leżała figura Jezusa. Zrobiło mi się bardzo smutno.– 
Zobacz, Marku – szepnęłam – Jezus, który leży w tym grobie, wygląda jak prawdziwy. Gdy patrzę na Niego,
chce mi się płakać.– Mnie też jest smutno – odpowiedział Marek. W tym momencie z zakrystii wyszedł 
ksiądz, odmówił modlitwę nad pokarmami w koszykach i pokropił je wodą święconą. Ksiądz poprosił też 
zebranych ludzi, aby pozostali chwilę na modlitwie przy grobie Jezusa. Razem z Markiem i naszymi bliskimi
klęknęliśmy przy grobie. W swojej modlitwie podziękowałam Jezusowi za to, że umarł dla nas na krzyżu, 
oraz za Jego miłość. Gdy wyszliśmy z kościoła, tata zobaczył, że jesteśmy smutni, i powiedział:– Wasze 
miny wskazują na to, że kochacie Jezusa i bardzo przeżywacie Jego śmierć. Nie martwcie się, przecież Jezus
zmartwychwstał, a już jutro będziemy się radować, wspominając to wielkie wydarzenie. Potem 
pożegnaliśmy się z rodziną Marka i życzyliśmy im błogosławionych świąt.
– Jak czuli się Kasia i Marek, klęcząc przy grobie Jezusa?
– Co dzieci przyniosły do kościoła?
– O co ksiądz poprosił zebranych w kościele ludzi?
– Za co Kasia dziękowała Jezusowi?
– O czym przypomniał dzieciom tata Kasi?
Grób Jezusa w kościele nie powinien wywoływać smutku, ponieważ Jezus, odkąd zmartwychwstał, już 
nigdy nie umiera. Żyje i jest obecny wśród nas. Jego obecność przypomina monstrancja, specjalne naczynie, 
w którym jest umieszczone Ciało Jezusa pod postacią białego chleba.
Omówienie i wyjaśnienie symboliki potraw z koszyka: W Wielką Sobotę odwiedzaliśmy dobrego Jezusa w 
kościele. W tym dniu ksiądz poświęcił nasze koszyki z pokarmami. Zapamiętaj: Baranek z chorągiewką 
przypomina nam Jezusa, który umarł za nas na krzyżu, ale zmartwychwstał i żyje. Baranek wkładany do 
koszyka może być zrobiony z cukru lub z ciasta. W koszyku powinny się również znaleźć jajka, ponieważ 
oznaczają one nowe życie. Chleb to znak naszego codziennego pożywienia i wdzięczności Bogu za pokarm. 
Wielkanocna baba, czyli ciasto, to symbol doskonałości i radości. Wędlina to znak, że po wielu dniach 
przestajemy pościć. Sól przypomina nam, że jesteśmy solą ziemi. Chrzan i zioła to wskazanie, że w życiu są 
także trudne chwile. Poświęcone pokarmy spożywaliśmy wraz z bliskimi w czasie niedzielnego, 
świątecznego śniadania.
Kasia i Marek czuwali przy grobie Jezusa z koszyczkami. My z powodu wirusa niestety nie mogliśmy do 
nich dołączyć w Wielką Sobotę. Wiesz jakie produkty powinny się w nim znaleźć:) Gotowy koszyk 
eksponujemy w widocznym miejscu, a w niedzielny poranek należy pobłogosławić produkty z koszyczka 
przed spożyciem. Z pewnością pamiętasz naszą modlitwę przed posiłkiem, spróbuj ją odmówić przed 
śniadaniem wielkanocnym.


