
Witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam. 

Pragnę  przesłać i podać  zakres   

materiału w poszczególnych klasach. 

 

Klasy Ib, Ic, Ie, Ih 

Klasy  IIa, IIb, IIc 

                        Temat: Triduum  Paschalne. 
Misterium Paschalne to przypomnienie wydarzeń, które dokonały się w historii 

dla naszego zbawienia  

 

 Wielki Czwartek – dzień pamiątki ustanowienia Sakramentu Eucharystii i 

Kapłaństwa. 

 Wielki Piątek – Dzień śmierci Pana Jezusa na drzewie krzyża. 

 Wielka Sobota – Jezus spoczywa w grobie. 

 

 Wielki Czwartek  
Święta Wielkanocne czyli Paschę obchodzili Żydzi na pamiątkę wyjścia z 

Egiptu. Ucztę podczas której spożywano Baranka rozpoczynano wieczorem, by 

podziękować Bogu, że kiedyś krew Baranka ocaliła Żydów od plagi śmierci 

pierworodnych. 

Pan Jezus w czwartek spożywa z uczniami wieczerzę następnie umywa im 

wszystkim nogi i daje nowe przykazanie: 

Przykazanie daję wam abyście się wzajemnie miłowali  Ew J. 13,33 

Następnie ustanowił Sakrament Eucharystii: 
Bierzcie i jedzcie…… 

Bierzcie i pijcie……. 

Po czym ustanowił  Sakrament Kapłaństwa  w słowach: 
   To czyńcie na moja pamiątkę. 

Własnego kapłaństwa się boję, 

własnego kapłaństwa się lękam  

i przed kapłaństwem w proch padam, 

i przed kapłaństwem klękam. Ks. Jan Twardowski 

 

   Po wieczerzy udaje się z uczniami na Górę Oliwną 
Ojcze jeśli chcesz oddal ode Mnie ten kielich, 

ale nie Moja, ale Twoja Wola niech się stanie. 

 

 

 

 



❖ Zaparcie się Piotra / 3 krotne 

❖ Zdrada Judasza. 

 Eucharystio na wieki wielbię Cię, 

 bo w tej postaci przebywa Chrystus Pan .(słowa piosenki religijnej) 

 

O Jezu w Hostii utajony Serce moje cię czuje. 

I choć kryją Cię zasłony Ty wiesz, że Cię miłuję Panie Mój. (słowa piosenki 

religijnej) 

 

 

 Wielki  Piątek  
Pan Jezus został  przez Piłata skazany  na ubiczowanie. Kara ukrzyżowania 

uważna za karę najcięższą najbardziej haniebną dlatego skazywano na nią  

tylko największych zbrodniarzy.  

I dali Mu do picia wino zmieszane z żółcią  a gdy skosztował  nie chciał pić   
Ew Mt 27.33,Ew Mk15,28 ,Ew J 19,17. 

Piłat kazał na krzyżu umieścić napis: 

Jezus Nazareński , Król Żydowski  

 /w języku hebrajskim, greckim , łacińskim (skrót z j. łacińskiego: INRI)/ 

 

Słowa Pana Jezusa wypowiedziane  na krzyżu:   7 zdań: 

 „Ojcze odpuść im bo nie wiedza co czynią.” 

 „Jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju.” 

 „Oto Matka twoja. Oto Syn Twój.” 

 „ Boże  mój Boże czemuś mnie opuścił.” 

 „Pragnę”. 

 „Wykonało się” 

 „Ojcze w Twoje ręce  oddaję Ducha mego.”    

 

Uwielbiam Twoje Imię. 

Uwielbiam Twoje serce,  

Uwielbiam Święte Rany,  

Zadane w krwawej męce. 

Uwielbiam Twoją miłość.   

 



I z krzyża siedem słów  

Sławię Twoją miłość o Zbawco Mój. (słowa piosenki religijnej) 

 

A oto  zasłona  świątyni rozdarła się na dwie części od góry aż do dołu i ziemia 

zadrżała , a skały popękały/ Mt 27,51,  Łk 23,45/ 

 

Góra Golgota – inaczej Kalwaria  Góra Trupiej Czaszki. 

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony 

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony 

Gdzie Bóg, Król świata całego 

Dokonał życia swojego 

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Ta sama Krew Cię skropiła,  

która nas z grzechów obmyła. 

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Ta sama Krew Cię skropiła,  

która nas z grzechów obmyła.    

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony 

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony 

Z Ciebie moc płynie i męstwo 

W Tobie jest nasze zwycięstwo (słowa piosenki religijnej) 

 

Golgoto, Golgoto, Golgoto!              

W tej ciszy przebywam wciąż rad, W tej ciszy daleki jest świat.         

Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,  Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.       

 Ref. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech     

To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech    

To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech    

Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.      

Golgoto, Golgoto, Golgoto !    

Ja widzę Cię Jezu mój tam, Jak wiele masz sińców i ran.    

Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam, Uwolnić mnie z grzechów i win.  

Golgoto, Golgoto, Golgoto !    

Wspominam tak często ten dzień, Golgotę i słodki jej cień.    



Przyszedłem pod Krzyż z ciężarem mych win, Uwolnił mnie tam Boży Syn. 

 (słowa piosenki religijnej)   

Pan Jezus umarł na krzyżu w Wielki Piątek 

Ciało Jezusa złożył do grobu Józef z Arymatei i Nikodem. 

Tego dnia w Kościołach  nie ma Mszy Świętej, nie biją dzwony, 

adorujemy  krzyż, całujemy go, 

W tym dniu zachowujemy post  ścisły nie spożywamy  pokarmów  mięsnych. 

 

 Wielka  Sobota  

 
W Wielka Sobotę poświęcamy pokarmy, wodę i ogień. 

 

 Poświęcamy-Baranka symbol Jezusa Chrystusa. 

 Poświęcamy chleb- na pamiątkę ustanowienia Eucharystii. 

 Poświęcamy sól–chroni nas od złego. 

 Poświęcamy wodę-służy do chrztu. 

 Poświęcamy ogień zapalamy od niego Paschał. 

Paschał to świeca na której umieszczone są rany Jezusa/5ran. 

 WIELKA NIEDZIELA-WIELKANOC   

Pan Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał 

własna mocą, żywy wstał z grobu. 

Pokonał śmierć, piekło ,szatana 

żyje we wszystkich TABERNAKULACH świata 

i pozostanie z nami na zawsze aż do skończenia świata. 

 

 

 

 



Ja Jestem Zmartwychwstanie i życie, 

kto we Mnie wierzy  choćby i umarł żyć będzie . 

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,  

blaskiem jaśnieje noc  

Nie umrę, nie, lecz będę żył,  

Pan okazał swą moc 

Krzyż to jest brama Pana,  

jeśli chcesz przez nią wejdź 

Zbliżmy się do ołtarza,  

Bogu oddajmy cześć. 

 

 

 

Zadanie:   

W sercu swoim podziękuję  Panu Bogu  

za Jego moc i potęgę. 

Panie Jezu Zbawicielu świata. 

Ty który nigdy nas nie zawodzisz.  

Bądź moich światłem w ciemnościach nocy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 


