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Klasa 2 

Temat: Obrzędy Wielkiego Tygodnia. 

 Kochani Rodzice dzieci młodszych! Zwracam się do was z wielką prośbą, 

abyście wraz z waszymi pociechami wspólnie przeczytali tekst, który dla was 

przygotowałem. Jest to taka mała pigułka mówiąca o tym, czym są dla nas 

katolików Święta Wielkanocne i tajemnice, które w ich czasie przeżywamy. 

Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy uroczyście świętowanie Wielkiego Tygodnia, 

w którym będziemy przeżywać dla nas katolików dni upamiętniające Mękę, 

Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chciałbym wam dzisiaj po krótce 

przedstawić te trzy najważniejsze dni. 

Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii  

i Kapłaństwa. 

 W tym dniu rano odbywa się w każdej katedrze Msza święta krzyżma 

świętego w czasie której księża odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie oraz 

jest poświęcany Olej chorych – służący do udzielania sakramentu namaszczenia 

chorych, a także Olej krzyżma świętego służący do namaszczenia w czasie 

sprawowania sakramentu chrztu świętego i bierzmowania. Wieczorem 

natomiast we wszystkich kościołach sprawowana jest Msza Wieczerzy Pańskiej 

na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie tej mszy mam 

miejsce obrzęd umycia nóg, na pamiątkę obmycia nóg przez Pana Jezusa 

Apostołom. Po Mszy Najświętszy Sakrament zanosi się do tak zwanej ciemnicy, 

gdzie odbywa się adoracja. Ciemnica symbolizuje opuszczenie i aresztowanie 

Pana Jezusa. 

Wielki Piątek Męki Pańskiej 

 Dzień upamiętniający Mękę i Śmierć Pana Jezusa. W tym dniu nie 

sprawuje się Mszy świętej. Ludzie adorują Pana Jezusa w ciemnicy, a wieczorem 

celebrowana jest Liturgia wielkiego Piątku. W czasie tej liturgii są następujące 

część: 

1. Obrzęd uniżenia, w czasie, którego kapłan leży krzyżem na posadzce 

kościoła przed ołtarzem 

2. Liturgia słowa gdzie centralne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej 
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3. Adoracja krzyża, w sposób uroczysty odsłania się krzyż i ukazuje ludziom, 

a następnie oddaje się Mu cześć przez ucałowanie. 

4. Obrzęd Komunii Świętej 

5. Przeniesienie Pana Jezusa do grobu, kapłan bierze Najświętszy 

Sakrament w monstrancji przykryty przezroczystym welonem i przenosi 

Go do symbolicznego grobu, gdzie będzie trwała adoracja aż do Wigilii 

Paschalnej. 

Wielka Sobota 

 Dzień ciszy, adoracji Pana Jezusa w grobie. Do południa w kościołach 

odbywa się obrzęd święcenia pokarmów na stół wielkanocny. 

WIGILIA PASCHALNA 

 Uroczysty Obrzęd Rozpoczynający świętowanie Zmartwychwstania Pana 

Jezusa. Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynają się w Wielką Sobotę po 

zachodzie słońca, składają się z następujących części: 

1. Obrzęd światła – dokonuje się poświęcenie ognia i paschału – świecy 

symbolizującej Zmartwychwstałego Jezusa, a następnie śpiewane jest 

Orędzie Wielkanocne tak zwany Exultet 

2. Liturgia Słowa, która w tym dniu jest bardzo uroczysta opowiada nam 

ona wydarzenia od stworzenia świata, aż do dzieła odkupienia, które 

dokonało się w Zmartwychwstaniu Jezusa. 

3. Liturgia chrzcielna – w czasie tej liturgii dokonuje się poświęcenia wody, 

która przez cały rok do następnej Wielkanocy będzie służyła do 

udzielania sakramentu chrztu świętego. Odnawiane są także 

przyrzeczenia chrzcielne. 

4. Liturgia Eucharystyczna – czyli Msza święta o zmartwychwstaniu Jezusa 

5. Procesja Rezurekcyjna – uroczysta procesja z Najświętszym 

Sakramentem dookoła kościoła głosząca, że Pan Jezus zmartwychwstał. 

Tak po krótce wygląda sens tych zbliżających się świąt. W tym roku ze względu 

na epidemię ludzie nie będą mogli uczestniczyć w tych wszystkich obrzędach. 

Zachęcam was do oglądania transmisji internetowych z naszego kościoła, 

abyście w ten sposób chociaż trochę mogli przeżyć i poczuć klimat tych 

wyjątkowych świąt. 


