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Temat: Wielki Tydzień – celebracja tajemnic wiary. 

 

• Szczęść Boże wszystkim ☺ Sytuacja jest trochę niestandardowa jeżeli chodzi o 

katechezę, ale postaram się podać materiały jak najbardziej przejrzyście i prosto.  

• Zbliżają się najważniejsze święta naszej wiary, czyli tzw. Wielki Tydzień z 

Triduum Paschalnym i Wielkanocą. 

 I chciałabym, żebyśmy ten czas, który nam został, wykorzystali na pogłębienie co 

takiego wydarzyło się w tych dniach. 

• Plan na dziś następujący:  

1. Zapoznajemy się z informacjami  

2. Uzupełniamy kartę pracy 

 

Pomódl się do Ducha Świętego, by pomógł ci wchodzić w tajemnice męki Chrystusa. 

Bez Ducha Świętego: Bóg jest daleki.  

Ale z Duchem Świętym: Chrystus jest obecny, Ewangelia jest siłą życia, liturgia pamiątką i zapowiedzią. 

 

 

1. Wielki Tydzień – co to jest? 

Wielki Tydzień to w chrześcijańskiej tradycji okres poprzedzający Wielkanoc. Wielki Tydzień 

rozpoczyna się 7 dni przed Niedzielą Wielkanocną. Pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia jest 

Niedziela Palmowa, po której następują Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek,… 

2. Zwyczaje, Tradycje i Obrzędy 

Wielki Tydzień to święto w kościołach chrześcijańskich upamiętniające ostatnie dni Jezusa Chrystusa. 

Jest to również okres przygotowań do obchodów Święta Zmartwychwstania, największego święta 

chrześcijaństwa. 

Niedziela Palmowa 

Dzień upamiętniający przybycie Chrystusa do Jerozolimy, rozpoczynający Wielki Tydzień. 

Tradycyjnie, w ten dzień, podczas Mszy Świętej odbywa się święcenie palm a następnie wierni udają się 

na procesje. 

 

Tekst Biblijny 

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze 

Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: 

«Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do 

niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie 

siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto 

pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i 

zaraz odeśle je tu z powrotem». Poszli i znaleźli oślę 

przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a 

niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Co to ma znaczyć, że 

odwiązujecie oślę?» 6 Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus 

polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na 

nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i 

którzy szli za Nim, wołali: 

«Hosanna! 

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. 

Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. 

Hosanna na wysokościach!» 

 Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł 

razem z Dwunastoma do Betanii. 
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Wielki Poniedziałek 

Wielki Poniedziałek, podobnie jak dwa następne dni nie wyróżnia się specjalnie obrzędami 

liturgicznymi. Wracając ponownie do Jerozolimy Jezus spowodował śmierć drzewa figowego. 

Wielki Wtorek 

Wielki Wtorek, podobnie jak Poniedziałek i Środa to dzień poświęcony sakramentowi pojednania. 
Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra 

Wielka Środa 

W środę Judasz zdradza Jezusa za 30 srebrników – zawiera pakt z Sanhedrynem (radą żydowską) 

Wielki Czwartek 

Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek to dzień upamiętniający 

Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus zapowiedział swoją rychłą śmierć. W ten dzień odbywają 

się Msze: poranna – Krzyżma Świętego, i wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej 

Wielki Piątek 

Wielki Piątek to dzień, żałoby i skupienia, upamiętniający śmierć Jezusa na krzyżu. W ten dzień, 

podobnie jak w Wielką Sobotę, nie sprawuje się Najświętszej Eucharystii, a wiernych obowiązuje 

ścisły post. 

Wielka Sobota 

Wielka Sobota jest dniem żałoby i adoracji Najświętszego Sakramentu. W ten dzień, podobnie jak w 

Wielki Piątek, nie odprawia się mszy, święci się jednak pokarmy na wielkanocny stół. 

−  

3. Dlaczego to rozważamy?  

Nie chodzi tylko o to, abyśmy poznali „historycznie” jak przebiegała męka Jezusa (choć taką 

świadomość też trzeba posiadać).  

Naszym zadaniem jest odkryć, co Pan Bóg dla nas uczynił oraz jak wykorzystać ten „strumień łaski”, 

który Bóg nam daje.  

 

4. Przekaz Biblijny 

We wszystkich czterech Ewangeliach przed Świętem Paschy następuje uroczysty wjazd Jezusa do 

Jerozolimy od strony Betfage  

5.  Było to przed świętem Paschy.  

6. Reakcja tłumu (który jest liczny, bo przecież za chwilę rozpoczną się najważniejsze święta) zostaje 

opisana poprzez: 

a) Przygotowanie drogi – słanie drogi płaszczami i gałązkami 

b) Okrzyki „Hosanna” 
 
 

Zapis do Zeszytu:  

 

Temat: Wielki Tydzień – celebracja tajemnic wiary. 

 

Wielki Tydzień to okres liturgiczny, w którym zawierają się najważniejsze wydarzenia związane z 

Jezusem. 

Zaczyna się Niedzielą Palmową (na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy); 

Po niej następują: Wielki Poniedziałek; Wielki Wtorek; Wielka Środa 

 

W Wielki Poniedziałek – Wracając do Jerozolimy Jezus odwiedza Martę, Marie i Łazarza w Betanii. 
Namaszczenie Jezusa na dzień pogrzebu w Betanii.  

W Wielki Wtorek, podobnie jak to dzień poświęcony sakramentowi pojednania. Zapowiedź zdrady 
Judasza i zaparcia się Piotra 

W Wielką Środę Judasz zdradza Jezusa za 30 srebrników – zawiera pakt z Sanhedrynem (radą 

żydowską) 

 

• Kulminacja w Triduum Paschalnym – Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota 

• Zakończenie Wielkanocą. 


