


Wielki Tydzień to tydzień 
bezpośrednio poprzedzający 

Wielkanoc. To czas 
przygotowań do świąt. Czas 

porządków, przygotowywania 
potraw wielkanocnych, a 
przede wszystkim czas 

codziennych nabożeństw. 



Wielki Tydzień rozpoczyna 
się Niedzielą Palmową. 

Zwana kiedyś kwietną lub 
wierzbowną symbolizuje 
uroczysty wjazd Jezusa 

Chrystusa do Jerozolimy. 



Tradycyjne palmy 
wielkanocne są robione z 
gałązek wierzby, która w 
symbolice kościoła jest 

znakiem 
zmartwychwstania i 

nieśmiertelności duszy.



Ostatnie trzy dni Wielkiego Postu –
Wielki Czwartek ( wieczór ), Wielki 
Piątek, Wielka Sobota i Niedziela 
Zmartwychwstania ( poranek ) 

znane są jako Triduum Paschalne, 
kiedy to w kościele chrześcijańskim 

odbywają się najważniejsze 
uroczystości w ciągu całego roku. 



Wielki Czwartek 

Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą 
paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i 

słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji. 
Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego 

Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie, nakazał apostołom :

,, To czyńcie na Moją pamiątkę’’. 



Wierzymy, że Eucharystia jest sakramentem 
widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej 
oraz, że jest to prawdziwe ciało i prawdziwa 
krew Chrystusa Pana w chlebie i winie i pod 

postacią chleba i wina ( wielokrotnie 
potwierdzona w licznych cudach 

eucharystycznych ), pozostawiona nam ku 
spożywaniu. 



Wielki Piątek 

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym 
dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. 



Wnętrze grobu Pańskiego – Ziemia 
Święta 



Wielka Sobota 

Jest to dzień łączący gorycz i ból pamiątki śmierci Chrystusa z pełnym 
nadziei oczekiwaniem na radość Zmartwychwstania. Przez cały dzień, wierni 

nawiedzają Grób Pański czuwają na modlitwie, pamiętając, ze jest tam 
obecny pod osłoną chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan.  



Tradycyjnie w Wielką Sobotę dokonywany jest obrzęd poświęcenia 
pokarmów spożywanych następnie podczas śniadania w Niedzielę 

Wielkanocną. Pokarmy przynoszone są najczęściej w wiklinowych koszykach 
nierzadko przyozdobionych wstążkami, kwiatami i białymi, koronkowymi 

serwetkami. 



Chleb 

O ten powszedni

modlisz się co dzień.

W tym, bielusieńkim,

Jezus przychodzi.

Niech dzięki pracy

i łasce nieba

nigdy na stole

nie braknie chleba.



Sól 

Sypka jak piasek,

jak śnieżek biała.

Smaku dodaje

już szczypta mała.

Zmieniać na lepsze

świat ten nasz cały

pomagaj Jezu

dużym i małym.



Jajko

W Wielką Sobotę

patrzę w zachwycie

na to zamknięte

w skorupce życie.

Boże, Ty swoją

wszechmocną ręką

zasiewasz każde

życia ziarenko.



Kiełbasa 

Szyneczka pachnie,

aż w nosie kręci,

wianek kiełbaski

łasucha nęci.

Post już się kończy,

błogosław Panie

nasze radosne

biesiadowanie.



Chrzan

Gdy go ucierali

to nad nim płakali,

ale gdy go jedli

to się uśmiechali.

Bądź uwielbiony,

Panie światłości

tak we łzach naszych

jak i w radości.



Babka

Babeczkę z piasku

stawiasz na plaży.

O wielkanocnej

smakosz dziś marzy.

Słodyczy także

w życiu potrzeba.

Niektórzy mówią

- to przedsmak nieba.



Baranek

Może być z cukru,

gipsu lub ciasta,

lecz najważniejszy jest

tu i basta.

Baranku Boży

Jezu kochany,

do swego Ojca

Módl się za nami.



Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie 
słońca. Rozpoczyna się Wigilią Paschalną, czyli Mszą 

świętą Zmartwychwstania Pana, sprawowana w sobotę 
wieczorem lub w nocy. Rozpoczyna ja liturgia światła. 
Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego 

następnie zapala się Paschał – wielka woskowa świece, 
która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na 

paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa : 
,, Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i 

Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała 
i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. ’’ 



W Wielką Niedzielę o świcie 
dźwięk dzwonów obwieszcza, że 
rozpoczęły się obchody dnia, w 

którym Chrystus 
zmartwychwstał. 



Poniedziałek Wielkanocny 

Poniedziałek Wielkanocny zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem -
Dyngusem to drugi dzień świąt Wielkiejnocy. W polskiej tradycji tego dnia 

polewa się dla żartów wodą inne osoby. 



NIECH 
ZMARTWYCHWSTAŁY 
PAN JEZUS NAPEŁNI 

WASZE SERCA 
MIŁOŚCIĄ I POKOJEM. 

NIECH PRZEMIENI 
KAŻDY SMUTEK W 

RADOŚĆ, KAŻDY PŁACZ 
I ZMARTWIENIE W 

SZCZĘŚCIE I NADZIEJĘ. 


