
Klasa  4 

Przygotowanie do przeżycia Triduum Paschalnego w rodzinie. 

 

1. Cel: Wyjaśnienie pojęć „triduum paschalne” i wydarzenia zbawcze, przygotowanie do przeżycia 

Triduum i Świąt Wielkanocnych w rodzinie. 

 

 

2. Podręcznik str.133, zeszyt ćwiczeń str.49. 

 

3. Najważniejsze wydarzenia związane z naszym zbawieniem to: Ostatnia Wieczerza, Męka, 

Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wydarzenia te miały miejsce w Jerozolimie  w Wielki 

Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Pan Jezus w 

czasie ostatniej wieczerzy odprawił pierwszą mszę świętą, w której ofiarował Swoje Ciało i Krew 

za ludzi Bogu Ojcu. Od tego czasu możemy przyjmować Ciało Pana Jezusa w komunii świętej. 

Po wieczerzy dobrowolnie wydał się na mękę i straszną śmierć krzyżową, by przywrócić nam życie. 

W nocy z soboty na niedzielę Chrystus zmartwychwstał i w każda niedzielę świętujemy 

zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Te dni są dla każdego chrześcijanina najważniejsze w roku. 

 

Życzę pięknego spotkania z Panem Jezusem w czasie Drogi Krzyżowej i pod Krzyżem i wielkiej 

radości z tego, że Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał!! 

 

Dwie  propozycje przeżycia tego czasu w rodzinie  umieszczam poniżej, jak również  na poczcie w 

dzienniku elektronicznym. 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/NEWS/2019/Wielkanoc-w-domu 
 
 

Ks. Edward Staniek proponuje: 

 

Wielki Czwartek 

 

- Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu. 

 

Wspólnie zjeść kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem. 

 

- Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii  św. Jan (rozdział 13 i 14) 

 

- Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu I Kor 11,17-34). 

 

- Przyjęcie Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus  mieszka w 

naszym sercu. 

 

- Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”… 

 

Wieczór ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w 

katolickich programach TV lub Radia. 

 

Wielki Piątek 

 

W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/NEWS/2019/Wielkanoc-w-domu


- Na stole ustawić Krzyż. 

 

Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową”. 

 

- Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana. 

 

Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana 

 

- Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: 

Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami. 

 

- Przyjąć duchowo Komunię świętą… 

 

- Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa. 

 

  

Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13) 

 

Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła. 

 

Wielka Sobota 

 

Śpiewamy pieśni Wielkopostne 

 

- Przygotować kosz świąteczny, jak co roku. 

 

- Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka, dary i pokropić wodą święconą. 

 

Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary. 

 

- Po kolacji zaśpiewać Jedną pieśni wielkanocnych 

 

- Przyjąć duchowo Komunię świętą. 

 

Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!. 

 

Wielka Niedziela 

 

Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii Jan (rozdział 20) 

 

- Życzenia przy poświęconym jajku 

 

- Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna. Alleluja! 

 

  


