
Szczęść Boże! 

Przed nami Wielki Tydzień. Ten szczególny i ważny w Kościele czas rozpoczyna 

Niedziela Palmowa, symbolizująca wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Pan Jezus wjechał 

do Jerozolimy na osiołku. Ludzie witali Go jak króla. Rozkładali swoje płaszcze, zrywali 

gałązki palmowe. Radośnie wołali: „Hosanna! Błogosławiony ten, który przychodzi w 

imię Pańskie” 

 

              

 

WIELKI CZWARTEK  

Pan Jezus przed śmiercią spożył ostatnią wieczerzę z apostołami. Był to Wielki Czwartek. Pan 

Jezusa wziął do ręki chleb, połamał go i rozdał apostołom. Powiedział do nich: „Bierzcie i 

jedzcie, to jest Ciało Moje”. Potem podał im kielich z winem i powiedział: „Bierzcie i pijcie, to 

jest Krew Moja”. Pan Jezusa przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. To była pierwsza 

Msza święta. Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy umył apostołom nogi. Dał nam przykład 

miłości bliźniego. Pokazał, że trzeba pomagać i służyć innym. Gdy kochamy innych ludzi, 

kochamy Pana Boga. Jesteśmy do Niego podobni. 

 



         

W świąteczny dzień Jezus zaprasza swoich dwunastu przyjaciół na ucztę. Na początku uczty bierze 

naczynie z wodą i ręcznik, aby umyć wszystkim nogi. Klęka przed każdym z przyjaciół i obmywa i 

stopy. Jest to gest oznaczający miłość i pokorę wobec innych. Kiedy zasiadają za stołem, Jezus do nich 

mówi:-chciałbym dać wam dobrą radę: pamiętajcie, że najważniejszą sprawą w życiu jest kochać 

dobrego Boga i być dobrym dla innych. Następnie prosi ich:-jestem waszym przyjacielem i chce, 

żebyście byli tak dla siebie dobrzy, jak ja jestem dla was. Kto chce być moim przyjacielem, ten 

powinien być dobry dla innych. 

 

 

 



 

WIELKI PIĄTEK 

Pan Jezusa niósł wielki i ciężki krzyż na Górę Kalwarię. Był bardzo zmęczony. Trzy razy pod 

nim upadał. Szymon z takiej miejscowości, co nazywa się Cyrena, pomógł Panu Jezusowi nieść 

krzyż. Na drodze Pan Jezus spotkał swoją Mamę –Maryję i dobre kobiety, które bardzo płakały. 

Potem źli ludzie przybili Pana Jezusa do krzyża. Pod krzyżem stała Maryja i apostoł Jan. Na 

znak złożenia Pana Jezusa do grobu, w Wielki Piątek ksiądz zanosi do grobu monstrancję. W 

monstrancji Pan Jezusa znajduje się pod postacią chleba. Ten biały chleb to Najświętsza Hostia. 

W Hostii jest obecny żywy i prawdziwy Pan Jezusa. Monstrancja jest okryta białym welonem. 

Biały welon przypomina nam, że Ciało Pana Jezusa owinięto w prześcieradło i złożono do 

grobu. 

                                  

 

                                   



 

  WIELKA SOBOTA 

  Po śmierci Jezusa dobrzy ludzie zanieśli Jego ciało do grobu. Grób zamknęli dużym 

kamieniem. Przy grobie Piłat kazał postawić żołnierzy, żeby pilnowali ciała Pana Jezusa.                                            

 

 

        

 

 

                                    



 

 

 NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Pan Jezus umarł w piątek. Trzeciego dnia Zmartwychwstał. Anioł odsunął kamień. Grób był 

pusty. Żołnierze przestraszyli się i pouciekali. Do grobu Pana Jezusa przyszły kobiety, bo 

chciały namaścić Ciało Pana Jezusa. Anioł powiedział im, że grób jest pusty. Kobiety pobiegły 

do apostołów, aby opowiedzieć im o tym, co usłyszały. Były bardzo szczęśliwe. Pan Jezusa 

Zmartwychwstał, to znaczy, że wyszedł z grobu żywy. Na pamiątkę zmartwychwstania Pana 

Jezusa obchodzimy Święta Wielkanocne. To najważniejsze i najradośniejsze święta w roku. 

Tego dnia, w niedzielę, po Mszy świętej, dzielimy się święconką i składamy sobie życzenia. 

Każda niedziela przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 

  

             

 

 

• Praca z KP3.40a – dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki.  

• Praca z KP3.40b – przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby, przeliczanie bazi, 

rysowanie „po tyle samo”.  



 

 

 



 

 

                               

 


