
kl. V 

Lekcja 5 

Temat: Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Wigilia Paschalna 

To ostatnia lekcja przed świętami. Łączy ona dwa tematu 52 i 53. Dzisiejsza lekcja dotyczy znaczenia i 

wymowy najważniejszych dni Wielkiego Tygodnia. Wrócimy do nich w kl. VI. Dziś – w związku z 

ograniczoną możliwością udziału w liturgii w czasie tych dni – zatrzymamy się nad tym co jest i istotą, 

oraz nad tym jak przeżyć ten czas pozostając w domu.  

- Pamiętaj, aby przesłać rozwiązania zadań z poprzednich lekcji – są one potwierdzeniem, że 

pracowaliście i zapoznaliście się z zadanymi zagadnieniami. Wszystkie odpowiedzi powinny spłynąć do 

mnie najpóźniej do świąt. 

- Obejrzyj uważnie fragment z „Księgi Ksiąg” - „Ostatnia Wieczerza” (oglądaliśmy go na lekcji) 

[https://www.youtube.com/watch?v=Ld2r8CXCQEo ]. Przypomnij sobie morał z tej opowieści, czyli 

odpowiedź na pytanie „Jak być wielkim?”. Odpowiedź odnajdujemy w geście Jezusa, który umywa 

uczniom nogi – czyli im służy. Co działo się dalej przypomni ci kolejny fragment z Księgi Ksiąg, jest to 

piosenka z końcówki odcinka [ https://www.youtube.com/watch?v=NM8v-fNiHQI ]. Zwróć uwagę jakie 

wydarzenia z ewangelii przywołuje.  

- Przeczytaj tekst z podręcznika (str. 168 i 171), a dowiesz się wymowy i symboliki Triduum  

Paschalnego.  Do zeszytu przepisz Niezapominajkę ze str. 167 oraz ze str. 170. Do przebiegu Wigilii 

Paschalnej wrócimy w przyszłym roku, gdyż z racji epidemii, w tym roku kilka elementów tej liturgii 

będzie pominięte.   

Link do podręcznika: https://drive.google.com/open?id=1t_VNL7sl5IYBgoV3sKcz3aWBckdRxwTR  

- Poniżej masz zdjęcie św. Jana Pawła II, który tak uczestniczył w Drodze Krzyżowej w Koloseum w 

2005r. Jego stan zdrowia nie pozwolił mu być tam osobiście. Uczestniczył oglądając transmisję w 

prywatnej kaplicy w Watykanie, przytulają się do krzyża.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld2r8CXCQEo
https://www.youtube.com/watch?v=NM8v-fNiHQI
https://drive.google.com/open?id=1t_VNL7sl5IYBgoV3sKcz3aWBckdRxwTR


BONUS 
 

Ps. Ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=Tcv2fKGq0F4 zawiera drogę krzyżową dla dzieci. 

Zatrzymaj go w dowolnym momencie. Pomyśl, która to jest stacja i jaka nauka wypływa z niej dla nas. 

Możesz tak jak św. Jan Paweł II modlić się trzymając w ręku krzyżyk. Pomyśl wtedy jak bardzo Jezus cię 

kocha i poproś Go, abyś też tak potrafił kochać innych.  

 

Ps2. Mam nadzieję, że informacje z mojej strony pomogły ci uczestniczyć lepiej w transmisji Mszy 

Świętego – link tutaj: http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ciekawe-artykuly/znalezione/2305-jak-

prawidlowo-uczestniczyc-we-mszy-swietej-online.html  

Ps3. Na mojej stronie jest już całość ciekawych rekolekcji internetowych dla dzieci. Linki znajdziecie 

na mojej stronie. Mam nadzieję, że jeśli nie uczestniczyłeś/aś w nich na żywo- to i teraz pomogą 

duchowo przeżyć czas Świąt Wielkanocnych.   

1. Rekolekcje z Narni – http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ciekawe-artykuly/ej-

aktualnosci/2306-rekolekcje-internetowe-dla-dzieci.html  

2. Rybacy Boga -  http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ciekawe-artykuly/ej-aktualnosci/2307-

rybacy-boga-rekolekcje-internetowe-dla-dzieci-prowadzone-przez-bp-marka.html  

 

 

Ps4. Na mojej stronie znajdziesz dla siebie i swoich bliskich odnośniki do materiałów pomagających 

duchowo przeżyć czas Triduum, czyli święta w domu. Pamiętaj, że nadal masz możliwość uczestniczenia 

w transmisji w telewizji czy Internecie.  

• http://tmoch.net/jupgrade/index.php/o-mnie/skarbczk/pomocniki-i-inspiratory/2319-

swieta-w-domu-propozycje-przezywania-swiat-wielkanocnych.html 

• http://tmoch.net/jupgrade/index.php/o-mnie/skarbczk/pomocniki-i-inspiratory/2318-

triduum-paschalne-2020-w-domu-propozycja-pierwsza.html  

 

Pomódl się – jeśli chcesz -  o zakończenie epidemii, o zdrowie dla chorych. Może to być dziesiątek 

różańca lub następująca modlitwa http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ulubione-modlitwy/w-

roznych-potrzebach/2301-modlitwa-w-intencji-ustania-epidemii-za-chorych-za-sluzby-medyczne-

oraz-za-zmarlych.html  

 

Wszystkiego najlepszego na święta.  
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