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klasa 2b)  

Temat: Wielki Tydzień. 

Materiały przesłane dzieciom mailowo.  

 

klasa 4b)  

Temat: Triduum Paschalne. 

Materiały przesłane dzieciom mailowo. 

 

klasa 1b)  

Temat: Wielki Tydzień -  Wielkie Dni. Triduum Paschalne. 

Materiały poniżej 

 

 

 



 

 
Drodzy Rodzice, odczytajcie poniżej zamieszczony tekst. Dzieciaczki, 
ponumerujcie zamieszczone powyżej obrazki, według kolejności zdarzeń, na 
podstawie tego tekstu poniżej. 
Kontynuujemy nasze rozważania na temat Wielkiego Tygodnia: 

W poniedziałek, wtorek i środę Pan Jezus nauczał tłumy ludzi 
przebywających w tych dniach w Jerozolimie. Co czynił Pan Jezus w pozostałe 
dni Wielkiego Tygodnia? 
Jest czwartkowy wieczór. Widzimy duży pokój. Na środku stoi zastawiony 
stół. Znajdują się na nim: upieczony baranek, warzywa, chleb, dzban z winem. 
Przy stole siedzi Pan Jezus, a po Jego bokach apostołowie. Jest ich dwunastu. 
Wszyscy jedzą.  



Pan Jezus wstaje, bierze do ręki chleb, modli się, łamie chleb i podaje 
uczniom. Mówi przy tym: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was 
będzie wydane”. 

A teraz bierze do ręki kielich z winem i mówi do apostołów: „Bierzcie i 
pijcie, to jest kielich Krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów”. Mówi jeszcze, że to jest Jego ostatnia wieczerza, czyli 
kolacja, którą z nimi spożywa. Kolacja dobiega końca. wszyscy jeszcze się 
modlą i wychodzą. Idą do ogrodu oliwnego. Dokonana przez Pana Jezusa 
przemiana to wielki cud. Ten cud jest wielką tajemnicą naszej wiary.  

Tu należy jeszcze rozróżnić, który obrazek będzie pierwszy „ostatnia 
wieczerza”, czy „umywanie nóg apostołom”. Pomocą niech będą słowa 
Ewangelii poniżej zapisane: 
         „wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. 

Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać 

prześcieradłem, którym był przepasany (…) 

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole (…) 

         z Ewangelii wg św. Jana 

13,4-5.12. 

 

 Następnie, Pan Jezus, idzie kamienistą drogą prowadzącą na wzgórze 
nazywane Golgotą lub Kalwarią. Jest bardzo gorąco. Wokół wielu ludzi. Idą też 
żołnierze, którzy poganiają człowieka niosącego krzyż. Ten człowiek jest 
poraniony, krew i pot spływają Mu po twarzy. To Jezus! Ci sami ludzie, którzy 
tak uroczyście witali Go w niedzielę, teraz, w piątek, chcą Jego śmierci. Nie 
podoba im się Prawda, którą głosi... Jesteśmy już na miejscu. Ludzie przybijają 
Jezusa do krzyża. Niektórzy płaczą, inni wyśmiewają się. Chociaż jest wczesne 
popołudnie, mrok ogarnia całą ziemię. Jezus woła: „Ojcze, w Twoje ręce oddaję 

ducha mego”. Umiera.  
Pan Jezus oddał swoje życie za nasze grzechy, bo bardzo nas wszystkich kocha. 
 Na zakończenie, proszę, aby dzieci również wykonały ćwiczenie z Kart 
Pracy na 57 stronie. 
 
 Życzę wszystkim Dzieciom i Ich Najbliższym, aby ten czas Świąt 
Wielkiej Nocy  
był przepełniony Wiarą, która góry przenosi, Nadzieją, która nigdy nie gaśnie  
oraz Miłością w każdej ilości. Ania J-H 
 

 

klasa 4a)  

Temat: Wielki Tydzień. 

Materiały przesłane dzieciom mailowo.   

 

 

klasa 3b)  

Temat: Wielki Tydzień. 



Materiały przesłane dzieciom mailowo.  

 

klasa 3c)  

Temat:  Wielki Tydzień 

Materiały przesłane dzieciom mailowo.   

 

Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ania J-H 

 


