
02.04.2020 

KLASA VIII a 

TEMAT: Triduum Paschalne 

(KATECHEZA NR 52 PODRĘCZNIK I KARTY PRACY) 

Cel:  Pogłębienie wiadomości na temat Triduum Paschalnego. 

1. Przeczytaj uważnie wiersz: 

W ciało w grobie złożone spoglądałem z trwogą 

I myślałem: Zbłądziłeś, gdyś rzekł – Zmartwychwstanę. 

Znam drżącą trwogę niewiast, kiedy szły do grobu, 

Znam zwątpienie Tomasza, gdy kładł palec w ranę. 

 

Widziałem straż przy grobie. Patrzałem na kamień, 

Który grób Twój jak góra na wieczność zawalił. 

Jakże uwierzyć mogłem: On ten kamień złamie 

I ranę poda palcom, bym w nią włożył palec?! 

 

A Ty od wieków wstajesz. Coraz głębsze groby, 

Co wiek cięższe kamienie i czujniejsze straże. 

A czuję: stoisz znowu. I widzę Twe stopy, 

I blask bije z rąk Twoich, z zmartwychwstałej twarzy. 

 

(Wojciech Bąk, Tryumf Zmartwychwstania) 

2. Analiza wiersza. Zastanów się i odpowiedz na pytania: 

 • Dlaczego podmiot liryczny tego wiersza przeżywał wątpliwości, co do zmartwychwstania 

Chrystusa? 

• Co przekonuje go, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał? 

• W jaki sposób dzisiaj można spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego? 

 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem historycznym. Potwierdza to, m.in. 

pusty grób i wielokrotne ukazywanie się Zmartwychwstałego apostołom. Po swoim 

Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu zesłał On Ducha Świętego i w ten sposób jest 

obecny z nami aż do skończenia świata. Wówczas przyjdzie powtórnie na ziemię w sposób 

widzialny. 

 

Powoli dobiega końca czas Wielkiego Postu. Przed nami Wielki Tydzień, a w nim 

najważniejsze w roku liturgicznym dni. By dowiedzieć się, jak je nazywamy, rozwiążmy 

krzyżówkę: 

 

3. Rozwiąż krzyżówkę: (Karty Pracy – temat 52). 

4. Przeczytaj tekst: 



Z pewnością nieraz uczestniczyliście w liturgii Triduum Paschalnego. Być może 

nawet przeżyliście wiele wzruszeń słuchając w tych dniach pięknych śpiewów i 

płomiennych kazań. Czy jednak do końca zrozumieliście to, co w tych dniach dzieje się w 

kościele? Czy rzeczywiście uczestnicząc w tych pięknych celebracjach, zdajecie sobie 

sprawę z tego, jak wielkie i ważne wydarzenia dla naszego zbawienia nam one przybliżają? 

Przyjrzyjmy się im dzisiaj bliżej. Zawsze ilekroć słyszymy pytanie o to, jakie dni tworzą 

Triduum Paschalne, jednym tchem wymieniamy, że to Wielki Czwartek, Wielki Piątek i 

Wielka Sobota. Nie do końca jest to jednak trafna odpowiedź. W celu jej zweryfikowania 

zajrzyjmy do podręcznika. W części „Zapamiętaj” znajdziemy tam ciekawy schemat 

Triduum Paschalnego. 

Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek, w godzinach wieczornych, 

Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy nieszporami, czyli modlitwą wieczorną, w Niedzielę 

Zmartwychwstania. Jest ono liturgicznym wspomnieniem najważniejszych wydarzeń 

związanych z tajemnicą zbawienia świata i człowieka, czyli męką, śmiercią i 

zmartwychwstaniem Chrystusa. 

Aby zobaczyć dokładnie, co dzieje się w tych dniach w liturgii wykonamy zadanie 2 w 

„Kartach pracy”. W jego wypełnieniu pomogą nam informacje zawarte w podręczniku 

ucznia. 

 

5. Korzystając z dostępnych źródeł, uzupełnij informacje w tabeli. (Karty Pracy - 

Zadanie 2). 

 

6. Zadanie domowe. 

Wykonaj zadanie 3 w „Kartach pracy”.  

 

Zdjęcie z rozwiązaniem zadania domowego proszę przysłać na adres @: 

bogdan.blama@sp6sanok.pl  - (termin do środy 08.04.2020), na ten adres możecie kierować 

także pytania. Pozdrawiam ks. Bogdan. 


