
                       „Wielki Tydzień – Wielkie Dni. Triduum Paschalne”.

            Kochane dzieci, Ostatnio dowiedzieliście się o wyjątkowej niedzieli. 
Oczywiście ta niedziela, to Niedziela Palmowa, kiedy Pan Jezus przyjechał na 
osiołku do Jerozolimy. Ta niedziela rozpoczęła tydzień, który nazywamy Wielkim 
Tygodniem. W poniedziałek, wtorek i środę tego tygodnia Pan Jezus nauczał tłumy 
ludzi przebywających w tych dniach w Jerozolimie.

 W Wielkim Tygodniu najważniejsze dni, to: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 
Wielka Sobota. Te dni mają swoją nazwę: Triduum Paschalne. To trudna nazwa, 
ale może komuś z Was uda się ją zapamiętać Co wydarzyło się w te dni?

 Wielki Czwartek Spójrzcie na zdjęcie. Pan Jezus spotkał się ze swoimi Apostołami. 
To spotkanie nazywamy Ostatnią Wieczerzą. Zanim wszyscy usiedli przy stole, Pan 
Jezus umył Apostołom nogi. Podczas Ostatniej Wieczerzy dokonała się po raz 
pierwszy niezwykła rzecz. Pan Jezus wziął chleb w swoje ręce, pomodlił się, zaczął 
łamać chleb i podawać swoim uczniom. Mówił przy tym: „Bierzcie i jedzcie, to jest 
Ciało moje, które za was będzie wydane”. Potem wziął do ręki kielich z winem i 
powiedział: „Bierzcie i pijcie, to jest Kielich krwi mojej, która za was i za wielu 
będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Przemiana, którą Pan Jezus dokonał, to 
wielki cud. Ten cud jest wielka tajemnicą naszej wiary. 

Wielki Piątek To dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Zamknijcie oczy… Oto jesteśmy
na drodze pełnej kamieni, wokół jest wielu ludzi, którzy na kogoś patrzą, krzyczą, 
popychają się… Chcą zobaczyć tego człowieka. Idzie środkiem drogi. Niesie krzyż. 
Na głowie ma cierniową koronę.
Na Drodze Krzyżowej Jezus spotkał pewne osoby, które Mu pomagały. Byli to: Jego 
Matka Maryja, Szymon z Cyreny, który pomagał dźwigać krzyż, Święta Weronika, 
która otarła twarz Jezusowi oraz płaczące niewiasty. Potem, na wzgórzu Golgota, Pan
Jezus oddał za nas życie na krzyżu, byśmy mogli mieć życie wieczne w niebie. Krzyż
jest znakiem miłości Pana Jezusa do nas. Krzyż zwieszamy też na ścianie i nosimy na
sercu. Gdy mijamy kościół lub przydrożny krzyż, możemy się przeżegnać. 

Wielka Sobota Ciało Pana Jezusa, po Jego śmierci, zostało złożone do grobu i 
zasunięto ogromny kamień. Całą sobotę, aż do niedzielnego poranka, grób pozostał 
zamknięty. 
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