
Wielki Tydzień  

Staram się, żeby dzieci zrozumiały, co jest najważniejszym wydarzeniem świąt 
Wielkanocy, żeby święconka, dyngus i inne atrakcje nie przysłoniły tego, co 
jest ważne.  

Przede wszystkim ustaliliśmy kolejność wydarzeń. 

 Począwszy od Niedzieli Palmowej, przez Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 
Wielką Sobotę i wreszcie Wielkanoc.  Każdy dzień to charakterystyczne 
wydarzenie, a zapamiętać je może Ci pomóc przygotowana katecheza. 

Zadanie domowe :  ustaw krzyż ( możesz zdjąć go ze ściany lub 
własnoręcznie namalować i przykleić na kartonie). Stojący krzyż, w twoim 
pokoju będzie ci przypominał o kolejnych dniach obchodzonych świąt . 

wydrukuj 



 

 

 

       WIELKI CZWARTEK 

    „BIERZCIE I JEDZCIE …BIERZCIE I PIJCIE” 

   =   USTANOWIENIE EUCHARYSTII 

 

Znajdź   stronę i wysłuchaj ewangelii o ustanowieniu 

eucharystii 

 

 http://www.biblijni.pl/ 

Łk, 22, 19-20 

Bierz

 

Bierzcie i jedzcie to jest Ciało Moje.. 

 

http://www.biblijni.pl/


 

 

        Bierzcie i pijcie to jest Krew Moja... ”. 

 

 

 

Wytnij obrazki  

a)chleba 

b)kielicha z winem 

wklej w obrazek Ostatniej Wieczerzy zwracając uwagę na słowa Jezusa 

 

 

W wielki czwartek Pan Jezus spożywał z uczniami O………wieczerzę,  podczas której 

ustanowił sakrament    E…CH….A…Y….T….II 

Pomyśl jak często dziękujesz Panu   Jezusowi z  Mszę świętą 

Co znaczę  dla nas słowa    „TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ „ 



W WIELKIM POŚCIE 

ŁĄCZYMY SIĘ CIERPIENIEM PANA JEZUSA 

 

Wielki Post to czas pokuty, 

teraz myśleć o tym trzeba, 

jak Pan Jezus za nas cierpiał, 

byśmy mogli pójść do nieba. 

I ja także chcę pamiętać, 

że Pan Jezus umarł za mnie. 

Więc powieszę mały krzyżyk 

w pokoiku mym na ścianie. 

Pod krzyżem wisieć będzie ta bibułka fioletowa 

i codziennie w mej modlitwie będę mówił takie słowa: 

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! 

 

– O czym myślimy w Wielkim Poście? 

Jak być wdzięcznym Panu Jezusowi za   ZBAWIENIE. 

Co znaczy być zbawionym? 

Wszyscy chcemy żyć szczęśliwie w niebie. 

Pan Jezus cierpiał za nas byśmy mogli się 

tam znaleźć. Umarł na krzyżu z miłości do 

każdego z nas. Zmartwychwstał pokonując 

zło i śmierć i w ten sposób dał nam życie w 

niebie czyli ZBAWIENIE.  



 

 

W otrzymanej korespondencji 

każdy ma zaproszenie od Pana 

Jezusa 

 

MÓJ PRZYJACIELU  

JEŚLI CHCESZ MNIE NAŚLADOWAĆ TO WEŹ SWÓJ 

KRZYŻ I CHODŹ ZE MNĄ ZBAWIAĆ ŚWIAT 

                   Jezus 

Posłuchaj piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=qU8Hf66pTWg 

Obejrzyj historię Zuzi 

https://www.youtube.com/watch?v=gnLf9iquGAE 

Co dolegało Zuzi? 

Kto mógł jej pomóc? 

Jak Zuzia zachowała się u dentysty? 

Czy mogła ona ofiarować swoje cierpienie Panu Jezusowi?   

https://www.youtube.com/watch?v=qU8Hf66pTWg
https://www.youtube.com/watch?v=gnLf9iquGAE


MOGŁA i pewno jeszcze mogła ofiarować swoje wyrzeczenia 

słodyczy. 

Pamiętając tę historię. Bądź dzielny w każdej sytuacji swojego 

życia i zawsze pamiętaj by patrzeć na Jezus który cierpiał.  

 

 


