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– Mamusiu, kiedy będziemy mogli zjeść tę 
pyszną babeczkę z koszyczka? I czekoladowe 
jajka? – zapytała Ola, przykrywając wielka-
nocny koszyk ze święconką haftowaną chust-
ką. Koszyczek był pięknie udekorowany. Poza 
słodkościami mama włożyła  do niego chleb, 
kolorowe pisanki, wędlinę, pasztet, chrzan i sól. 
Wszystko tak pachniało, że Oli aż zaburczało  
w brzuszku.

– Olu, to są świąteczne potrawy. Skosztu-
jemy ich dopiero po wieczornej liturgii, kiedy 
kapłan obwieści całemu światu, że Pan Jezus 
zmartwychwstał.

– Po jakiej znowu liturgii? Myślałam, że idzie-
my dziś po prostu do kościoła poświęcić jedze-
nie, a wieczorem na tę okropnie długą mszę. 
Mam jeszcze zostać na jakiejś liturgii? – zapy-
tała zniechęcona Ola.

– Aleś ty jest niemądra – odezwał się Pio-
trek. – Ta długa msza to właśnie liturgia. Ksiądz 
Marcin podczas zbiórki mówił nam, że to naj-
piękniejsza liturgia w całym roku. Mamy z nią 
bardzo dużo roboty, bo lektorzy muszą przy-
gotować mnóstwo czytań, kantorzy kilka psal-
mów, a my ministranci dzwonimy dzwonkami 
i w ogóle…

–  To prawda. Ministranci i księża mają dzi-
siaj wyjątkowo dużo pracy – przyznał tata. – Ja 
też pewnie się przydam. W takie wyjątkowe dni 
nadzwyczajni szafarze Eucharystii są potrzebni, 
bo dużo ludzi chce przystąpić do Komunii. 

– Ale wciąż nikt mi nie wyjaśnił, co to ta li-
turgia! – obruszyła się Ola, która nie miała żad-
nych zadań i poczuła się mało ważna. – Wszy-
scy będziecie coś robić na tej liturgii, a ja?

– Ty też, kochanie – wyjaśniła jej mama. – 
Liturgia to wszystko to, co wspólnie robimy  

w kościele, żeby pokazać, jak bardzo Pan Bóg jest 
dla nas ważny.  Liturgia to śpiew, to czytania, to 
stroje, które zakładają księża i ministranci, to ka-
dzidło, to gra pana organisty, to dzwonki… I naj-
ważniejsze – to dokonywanie przeistoczenia chle-
ba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. Liturgia jest 
niemal w każdym kościele na świecie taka sama,  
a na pewno bardzo podobna. Liturgia łączy 
wszystkich wierzących. Dzięki temu, że modlimy 
się w taki sam sposób, słuchamy tych samych 
fragmentów słowa Bożego, odpowiadamy na nie 
tymi samymi słowami i wykonujemy te same ge-
sty, czujemy się jednością.

– Liturgia to nasza kolejna supermoc – dodał 
tata. – Jeśli wszyscy w niej aktywnie uczestniczymy 
i staramy się by, była jak najpiękniejsza, łatwiej jest 
nam przeżyć  i zrozumieć najważniejsze tajemnice 
naszej wiary.

– Ale co ja mogę zrobić, żeby liturgia była pięk-
na? Przecież nie jestem ani ministrantem, ani jak 
tata szafarzem. Nie mogę dzwonić jak Piotrek 
dzwonkami…

– Oczywiście my też możemy dorzucić na-
sze dziewczyńskie moce do liturgii – odezwała 
się mama, puszczając do Oli oko. – Pomagałaś 
mi przecież przyozdabiać kwiatami Boży grób. 
Poza tym jak będziesz większa, będziesz mogła 
czytać czytania i śpiewać psalm. A już dziś możesz 
uważnie słuchać słowa Bożego, pięknie śpiewać 
pieśni wraz z innymi i chwalić swoim głosikiem 
Pana Boga. Liturgia to supermoc wszystkich ludzi 
wierzących!



Liturgia Wielkiej Soboty to bogactwo treści i przeżyć. Ze względu na tegoroczne ograniczenia 
zapewne nie będziemy mogli i w niej wszyscy uczestniczyć w kościołach, ale paradoksalnie może 
to być znakomita okazja, by przeżyć ją w gronie rodzinnym. Wśród czytań liturgicznych znajdziemy 
dziś opowieść o Izraelitach, którzy przechodzą suchą stopą przez Morze Czerwone (Wj 14,15-15,1). 
Czyż to nie wspaniałe, jak Bóg troszczy się o swój lud?

� Strefa Rodzinnej Mocy

✏ ✂  Zadanie dla superbohatera 

Przypomnij sobie opowieść o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Ponumeruj kolejno wydarzenia i poko-
loruj lub przerysuj obrazki. 



🍴  Kuchnia pełna mocy
Dziś zanosimy do kościoła koszyczek ze święconką. Czy wiesz, co symbolizują produkty, 

które do niego wkładamy? Połącz obrazki z opisem. Mając świadomość znaczenia wielka-
nocnych potraw, przygotuj piękny kosz!

symbolizuje baranka, którego Izraelici spożyli 
przed wyjściem z Egiptu

symbolizuje pokarm, który Jezus rozmnożył, któ-
rym nakarmił ludzi słuchających Go na pustkowiu  
i który później przemienił w swoje Ciało

symbolizuje chrześcijan, którzy powinni nada-
wać światu smak Bożej miłości; chroni pokarmy 
przed zepsuciem, tak jak Chrystus chroni nas przed 
śmiercią wieczną

symbolizuje nowe życie, które Chrystus dał nam 
dzięki swojemu zmartwychwstaniu



📗  Księga WielkiejMocy

Narysuj paschał, symbol liturgiczny dzisiejszego dnia. Nie zapomnij o jego wszystkich  elementach!

Co symbolizują znaki na paschale?

OGIEŃ symbolizuje światło, jakim 
w ciemnościach grzechu jest dla nas 
Chrystus

ROK aktualna data wskazuje 
nam, że zmartwychwstanie dotyczy 
każdego człowieka żyjącego  
w każdym czasie

ALFA i OMEGA pierwsza i ostatnia 
litery greckiego alfabetu; symbolizują 
Chrystusa, który jest początkiem  
i końcem wszystkiego

WOSK symbolizuje wysiłek; wosk 
to efekt ciężkiej pracy pszczół

CZERWONE GWOŹDZIE sym-
bolizują pięć ran Chrystusa

KRZYŻ symbol męki i śmierci 
Chrystusa, bez których nie byłoby 
zbawienia

Przed rozpoczęciem liturgii Wielkiej Soboty na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od któ-
rego następnie zapala się paschał - świecę, 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. 

moc liturgii

Połącz strzałkami opis z odpowiednim elementem.



�   Moc dojrzałej wiary

Liturgia jest miejscem zbawczego dialogu z Bogiem, a potem z braćmi. W liturgii mamy nie tylko 
zjednoczyć się z Bogiem, ale zjednoczyć się między sobą i przeżyć w znaku zewnętrznym tę prawdę, 
że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy Kościołem, że jesteśmy ludem Bożym. I znów zależy to od nas, 
od naszego otwarcia się nie tylko ku Bogu, ale także ku braciom. [...] Kiedy przychodzimy na zgroma-
dzenie liturgiczne, to przychodzimy nie po to, żeby spełnić swój osobisty obowiązek religijny, i nie 
po to, żeby osobiście się wzbogacić słowem Bożym czy łaską Bożą. Liturgia nie jest jakimś, można by 
użyć tego porównania, sklepem, gdzie każdy przychodzi, żeby zakupić dla siebie jakiś towar, który 
jest mu potrzebny. W liturgii nie ma tego, że ustawiamy się w ogonku i każdy bierze to, co jest jego, 
i odchodzi zadowolony do domu. Liturgia w całości jest znakiem tego, czym jest Kościół, to znaczy 
znakiem wspólnoty. Idąc na mszę świętą czy na inne zgromadzenie liturgiczne, idziemy po to, żeby 
łączyć się we wspólnotę, żeby dać wyraz temu, że każdy z nas jest członkiem wspólnoty, żeby przeżyć 
swoją jedność z całą wspólnotą Kościoła i żeby ją zewnętrznie wyrazić. W zgromadzeniu liturgicznym 
muszę poczuć się członkiem wspólnoty Kościoła, muszę wejść z całą świadomością w to zgromadze-
nie, w istotę chrześcijaństwa i Kościoła, to znaczy we wspólnotę z Bogiem i z braćmi.

Ks. Franciszek Blachnicki, Konferencja o liturgii

  Moc słowa

Daj się wciągnąć w środek Bożego życia. Przyj-
mij zaproszenie do prawdziwej bliskości z Bogiem 
w Jego liturgii. Tym, co wyróżnia tę książkę na tle 
jej podobnych, jest – po pierwsze – ukazanie liturgii 
w ścisłym powiązaniu z życiem. W trakcie jej lektury 
czytelnik uświadamia sobie, że liturgia to nie jakaś 
forma pobożności oderwana od codzienności, ale że 
to właśnie dzięki niej nasza codzienność coraz bar-
dziej wchodzi w ożywczy nurt uwielbienia Boga. Po 
drugie, autor opowiada o liturgii, bazując na histo-
riach biblijnych. Pokazuje, że Boże dzieło zbawienia 
ukazane w Piśmie Świętym w naszych czasach sta-
ło się historią sakramentalną. Po trzecie, stara się 
on wciągnąć czytelnika w narrację, pokazując, że to 
o nim właśnie jest ta opowieść. Pisząc o, trudnych 
czasem, teologicznych kwestiach, posługuje się jak 
najprostszym i zrozumiałym dla każdego wierzącego 
językiem.


