
kl. VI 

Lekcja 4 

Temat: Wraz z Kościołem celebrujemy tajemnicę odkupienia  

Lekcja wprowadza nas w przeżywanie czasu świętego Triduum Paschalnego. Wiele z symboli tego czasu 

– z powodu wirusa i ograniczonej obecności w kościołach – w tym roku nie wybrzmi tak dosłownie.  Stąd 

w lekcji zwrócimy uwagę na najważniejsze wydarzenia tego czasu, które świętujemy i przeżywany w 

Kościele, niezależnie czy jesteśmy w kościołach czy w domu.  

 

- Zapoznaj się tekstem z podręcznika, str. 152.  

- Zapoznaj się z filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=OM0yfULxCl4 Dowiesz się z niego 

więcej o zwyczajach Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Oglądaliśmy go na początku 

Wielkiego Postu, dlatego kontynuujemy od 6:10 (od Niedzieli Palmowej) do końca. 

Przygotuj prezentację na wybrany temat (kilka slajdów):  

• Tradycje i zwyczaje Wielkiego Tygodnia. 

• Co i w jaki sposób Kościół celebruje w Wielki Czwartek? 

• Co i w jaki sposób Kościół celebruje w Wielki Piątek? 

• Co i w jaki sposób Kościół celebruje w Wielką Sobotę? 

Na wykonanie i przesłanie prezentacji macie czas do świąt. Możesz prezentację „ubogacić” wskazując 

w niej te elementy, które z racji wirusa, w tym roku nie będą celebrowane. Znajdziesz je w komunikacie 

Kard. Nycza: https://archwwa.pl/aktualnosci/wytyczne-dotyczace-wielkiego-tygodnia-i-triduum-

paschalnego-2-2-2/  

Więcej informacji /inspiracji/ o samym Triduum Paschalnym znajdziesz na mojej stronie pod linkiem: 

http://tmoch.net/jupgrade/index.php/o-mnie/skarbczk/pomocniki-i-inspiratory/1228-pomoc-w-

owocnym-przezyciu-triduum-paschalnego.html  

 

Link do podręcznika: 

https://drive.google.com/open?id=1tWofCRf1qebuCt8h_PWvW_VoUuMmPMVV  

/chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę, że udostępnienie wam skanów podręcznika jest 

podyktowane obecną sytuacją. Kiedy wrócimy do szkoły proszę, aby ściągnięte pliki zostały skasowane 

z waszych komputerów, aby nie naruszać praw autorskich/ 

 

Uwaga: Rozważania Drogi Krzyżowej – jeśli nie zostały mi oddane – proszę przesłać na mail 

tmoch@sp1piaseczno.pl lub przez e-dziennik. Jeśli ktoś chce – a warto – otrzymać dwie oceny za lekcję 

pierwszą i drugą – to do końca tygodnia proszę o przesłanie propozycji „dobrych rad” z lekcji pierwszej 

oraz cechy chrześcijańskiej miłości i inicjatywy Caritas z lekcji drugiej. Na prace czekam do najbliższej  

środy (1 kwietnia 2020) – później oceny będą stopniowo spadać. To zaproszenie szczególnie dla 

uczniów, którzy nie mają jeszcze żadnej oceny, choć powinni mieć już trzy.  
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