
  

Znaki Zmartwychwstałego



  

     W kościołach Okres Wielkanocny wyróżnia się dodatkowymi 
znakami przypominającymi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, które 
w innych okresach w ciągu roku kościelnego pojawiają się rzadko 
lub wcale nie są spotykane…
Możemy poobserwować i zauważyć 3 podstawowe znaki 
Zmartwychwstałego Jezusa przy samym ołtarzu:

     Wiele osób bliskich Panu Jezusowi mogło być świadkami 
Jego Zmartwychwstania, gdyż widziało Go wraz z ranami 
zadanymi na krzyżu, które pozostały na dłoniach i na boku…

Poznaliśmy już Marię Magdalenę: https://youtu.be/YRCzL43nFuM

W najbliższą niedzielę usłyszymy krótką historię Apostoła 
Tomasza, zwanego czasem Niewiernym: 
https://youtu.be/tlFja83kbcU

https://youtu.be/YRCzL43nFuM
https://youtu.be/tlFja83kbcU


  



  

Krzyż z czerwoną stułą

Czerwona stuła na krzyżu to symbol ofiary, męczeństwa 
ale też triumfu i zmartwychwstania Chrystusa - kapłana.



  

Figura Chrystusa Zmartwychwstałego

https://youtu.be/OMUad1bKibM

Już w procesji rezurekcyjnej niesie się figurę 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest to symbol 
Jezusa, który ofiarował swoje życie, tak jak 
dawniej Żydzi ofiarowali baranka z okazji święta 
Paschy. Przyjęło się przedstawiać Chrystusa 
wychodzącego z grobu z chorągwią w dłoni.  
W naszej tradycji również baranek wielkanocny, 
symbolizujący zwycięstwo Jezusa ma czerwoną 
lub białą chorągiew z krzyżem.

https://youtu.be/OMUad1bKibM


  

Paschał

       W Wielką Sobotę Kościół trwa w adoracji Bożego Grobu
i święceniu pokarmów. Dopiero, gdy zapada zmrok, zaczyna się obrzęd 
Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, podczas której jest poświęcany 
paschał. Paschał to świeca symbolizująca Jezusa Chrystusa, który 
mówił o sobie, że jest Światłością Świata. Od paschału zapala się 
świece przynoszone przez ludzi a następnie kapłan wnosi go śpiewając 
trzykrotnie aklamację: „Światło Chrystusa”. Na paschale znajduje się 
wyryty krzyż, który jest ozdobiony pięcioma ziarnami kadzidła. 
Symbolizują one pięć ran Pana Jezusa: na dłoniach, stopach i boku. 
Na paschale są też wyryte cyfry bieżącego roku oraz dwie greckie litery 
alfa i omega - początek i koniec. Paschał w okresie wielkanocnym stoi 
przy ołtarzu lub ambonie, a potem - przy chrzcielnicy. Zapala się go 
podczas sakramentu chrztu, ale także podczas pogrzebu. Chrystus jest 
na niej ukazany jako zwycięski Baranek Boży, który gładzi grzechy 
świata. 



  

Taki paschał możesz narysować samodzielnie lub z pomocą rodziny. 
Potem może uda Ci się rozwiązać to trudne zadanie:       
https://wordwall.net/pl/resource/1215245/religia/symbole-wielkanocne
Zachęcam też do pracy w podręczniku na stronach 84-87. Zgadnij 
gdzie tam stoi paschał...                                                                                       
                                                                                                                        
                                                                                         

https://wordwall.net/pl/resource/1215245/religia/symbole-wielkanocne
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