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Przypomnij sobie wydarzenia Wielkiego Piątku: 
mękę i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Wielu uczniów 
opuściło wtedy Jezusa. Uciekli nawet apostołowie. 
Były to bolesne chwile w Jego życiu. Ale znaleź-
li się także prawdziwi, wierni przyjaciele. Kto oka-
zał się Jego najwierniejszym przyjacielem, dowiesz się 
z Ewangelii według św. Mateusza: 

grób Jezusa – sobotnie czuwanie47

Pogrzeb jest wyrazem miłości wobec zmarłej osoby. Józef z Arymatei, 
przygotowując pogrzeb Jezusa, dał wyraz takiej miłości wobec Bożego 
Syna. Cichymi bohaterami Wielkiego Piątku są także dwie Marie. Bez 
rozgłosu, z wielkim oddaniem służyły Panu Jezusowi za życia i po śmierci, 
czuwając przy Jego grobie. 

Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który 
też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas 
Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swo-
im nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył 
duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, sie-
dząc naprzeciw grobu.

(Mt 27,57-61)

Czy wiesz, że...
W Miechowie koło Krakowa 

znajduje się wierna kopia Boże-

go Grobu. 
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Dziś wielu ludzi pielgrzymuje do Jerozolimy, do Bazyliki Gro-
bu Bożego, by oddać hołd Jezusowi, który umarł z miłości do każde-
go z nas. Pielgrzymi nawiedzają grób Pana Jezusa w ciszy i skupieniu  
i z wielkim szacun-
kiem pochylają się 
nad miejscem, gdzie 
zostało złożone Jego 
ciało. 

W Wielką Sobotę 
jesteśmy zaproszeni, 
by czuwać przy Gro-
bie Pańskim, podob-
nie jak Józef z Ary-
matei i dwie Marie. 
Możemy wyznać na- 
szą wiarę, adoru-
jąc Jezusa ukrytego 
w Najświętszym Sa-
kramencie. 

Zastanów się
–  W jaki sposób i przed kim dasz świa-

dectwo swojej wiary?
–  Jaki dar złożysz Panu Jezusowi podczas 

adoracji Najświętszego Sakramentu 
w Wielką Sobotę?

Zapamiętaj
W Wielką Sobotę czuwamy przy Gro-
bie Pańskim, adorując Jezusa ukrytego 
w Najświętszym Sakramencie.

Zadanie
1.  Napisz list do Józefa z Arymatei i opo-

wiedz mu, jak przeżyłeś Wielką Sobotę. 
2.  Wyobraź sobie, że jesteś Józefem 

z Ary ma tei i napisz, jakie trudności 
musiałeś pokonać, by złożyć ciało Je-
zusa w grobie. 

Sprawdź  
swoją wiedzę
1.  Złożył ciało Pana Jezusa 

w grobie:

 a) św. Piotr Apostoł, 

 b) Piłat,

 c) Józef z Arymatei. 

2.  Człowiek, który oddał 
Jezusowi swój grób, to:

 a)  miłosierny Samarytanin,

 b) uczeń Jezusa,

 c) apostoł. 

3.  Osoby, które pozostały 
przy grobie Pana  
Jezusa, to:

 a) apostołowie,

 b) arcykapłani,

 c) kobiety.



Sprawdź swoją wiedzę
1. Czas Wielkiego Postu rozpoczynamy:

 a) w Środę Popielcową,

 b) w święto Objawienia Pańskiego,

 c) w uroczystość Wszystkich Świętych.

2. Jezus był kuszony przez szatana:

 a)  podczas pielgrzymki do Jerozolimy,

 b)  gdy odpoczywał w Nazarecie,

 c)  podczas postu na Pustyni Judzkiej.

3. Jezus ustanowił sakrament Eucharystii:

 a)  podczas szabatu w domu rodzinnym 
w Nazarecie,

 b)  w niedzielę w Świątyni Jerozolimskiej,

 c)  w Wielki Czwartek podczas Ostatniej 
Wieczerzy w Wieczerniku.

4.  Jezus podczas modlitwy w Ogrodzie 
Oliwnym:

 a)  prosił swojego Ojca, aby mógł 
wypełnić Jego wolę,

 b)  czytał pobożne księgi,

 c)  odpoczywał razem z uczniami.

5.  Arcykapłani i przywódcy religijni 
Izraela:

 a)  chcieli Jezusa obwołać królem,

 b)  nie uznali w Jezusie Syna Bożego 
i wydali Go Piłatowi,

 c)  postanowili wysłać Jezusa do Egiptu.

6.  Nabożeństwo drogi krzyżowej składa 
się z:

 a)  6 stacji,

 b)  30 stacji,

 c)  14 stacji.

7.  Nazwa „Golgota” oznacza:

 a)  miejsce czaszki,

 b)  miejsce spotkania,

 c)  dobre miejsce.

8. Przez śmierć na krzyżu Jezus:

 a)  okazał ludziom swoją miłość,

 b)  zbawił ludzi,

 c)  wypełnił Boży plan zbawienia.

9. Po śmierci Jezusa Józef z Arymatei:

 a)  podpisał Jego kartę zgonu,

 b)  złożył Jego ciało w grobie,

 c)  odczytał apostołom ostatnią wolę 
Jezusa.

10.  W Wielką Sobotę przy Grobie Pańskim:

 a)  ministranci kropią wszystkich wodą 
święconą,

 b)  adorujemy Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie,

 c)  święcimy palmy.


