
Klasa 5d, religia; nauczyciel Barbara Jankowska 

Temat: Wierzę w moc słów Pana Jezusa. 

Cel: zapoznajemy się z nadchodzącymi wydarzeniami w Kościele, takimi jak Wielki 

Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota czyli TRIDUUM PASCHALNE. 

MODLITWA o zdrowie dla nas wszystkich: Ojcze nasz…. 

TRIDUUM – (ŁAC.) – okres trzech dni, paschalny – wielkanocny. Trzy dni Wielkiego 

Tygodnia, które zaczynają się w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz 

Wigilię Paschalną i kończą się w niedzielę Zmartwychwstania. 

1 Kor 11, 23- 27      Wielki Czwartek 

„Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb  i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest 

Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę».  Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął 

kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić 

będziecie, na moją pamiątkę».  Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć 

Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny 

będzie Ciała i Krwi Pańskiej.” 

Pan Jezus, podając uczniom chleb i wino, mówi o swojej śmierci. Zapowiada ofiarę, którą następnego 

dnia złoży na krzyżu. Pamiątką tego co się wydarzyło podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Msza Święta. 

Kiedy kapłan wypowiada słowa Jezusa i powtarza Jego gesty, stajemy się uczestnikami ofiary, którą 

złożył Jezus. Na ołtarzu dokonuje się wielka tajemnicza przemiana: choć widzimy chleb i kielich z 

winem, to wierzymy, że jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Jezusa. To jest wielki dar i 

tajemnica. 

W KOŚCIELE  podczas Mszy świętej obecni są wszyscy kapłani pracujący w parafii, tak jak Pan 

Jezus z Apostołami. To właśnie podczas ostatniej Wieczerzy ustanowione zostały dwa 

sakramenty: Eucharystia i sakrament kapłaństwa. 

 

Łk 23, 33-46 Wielki Piątek 

 „Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po 

prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.  

A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, 

niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i 

żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem 

żydowskim, wybaw sam siebie».  

 Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski”. 

Jezus został ukrzyżowany na wzgórzu nazywanym Golgotą.  Jezus przebaczył tym, którzy Go 

krzyżowali mówiąc: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. 



Męka i śmierć Jezusa są częścią Bożego planu. Jezus cierpiał po to, aby wykupić ludzi z 

niewoli grzechu i to nasze grzechy są powodem Jego męki i śmierci. Jezus dobrowolnie 

ofiarował swe życie. 

 

W KOŚCIELE nie ma Mszy świętej. Jest nabożeństwo adoracji  KRZYŻA. Każdy 

chrześcijanin obecny w liturgii piątkowej przeżywa mękę i śmierć na krzyżu Pana 

Jezusa. 

 

Mt 27, 57-61 Wielka Sobota 

„Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem 

Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać.  Józef 

zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w 

skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i 

druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu”. 

Pogrzeb jest wyrazem miłości wobec zmarłej osoby. Józef z Arymatei dał wyraz wielkiej 

miłości wobec Bożego Syna. 

W Wielką Sobotę jesteśmy zaproszeni, by czuwać przy Grobie Pańskim, podobnie jak JózeF 

z Arymatei i dwie Marie. Możemy wyznać nasza wiarę, adorując Jezusa ukrytego w 

Najświętszym Sakramencie. 

 

W KOŚCIELE w godzinach przedpołudniowych niesiemy pokarm do poświęcenia na 

śniadanie wielkanocne ( jajko jest znakiem nowego życia, a baranek jest znakiem Pana 

Jezusa, który zwyciężył śmierć, zło, szatana). 

Adorujemy Pana Jezusa w grobie. Wieczorem podczas Mszy Świętej następuje 

poświęcenie wody, zapalany jest PASCHAŁ na znak, że Jezus rozproszył ciemności 

grzechu. 

 

 

Mt 28, 1 nnPusty grób – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

„ O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć 

grób…… Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział . Przyjdzie zobaczcie miejsce, 

gdzie leżał…” 

Najważniejszym spotkaniem z Chrystusem zmartwychwstałam jest Eucharystia. Tam 

możemy spotkać żywego i prawdziwego Pana Jezusa, słuchać Jego słów i przyjąć Go w 

Komunii Świętej. Podczas każdej Eucharystii to On sam mówi do każdego z nas i karmi nas 

swoim Ciałem. 

Każda niedziela jest świętem – pamiątką dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał. 

 

 W KOŚCIELE wczesnym rankiem w uroczystej procesji niesiemy figurkę 

Zmartwychwstałego Chrystusa na znak zwycięstwa śmierci i zmartwychwstania. 

 



MODLITWA: Któryś za nas cierpiał rany…….. 

 

 

Zadanie domowe prześlij na adres: barbara.jankowska@asta-net.com.pl 

 

Przeczytaj uważnie katechezę i uzupełnij tabelę. 

Zadanie proszę  zapisać w Wordzie i wysłać jako załącznik. Można wykonać zadanie w 

zeszycie, zrobić zdjęcie np. komórką, a zdjęcie wysłać jako załącznik W temacie napisz: imię, 

nazwisko, klasa, zadanie domowe. 

 

 Co mówi Pismo 

Święte? 

Jak wygląda 

liturgia w Kościele? 

Po co mamy takie 

dni? 
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