
Niedziela Palmowa

– Mamo, dlaczego mam brać ze sobą te ob-
ciachowe palmy? To  dobre dla dziewczyn, nie 
dla chłopaków. Nie pójdę z czymś takim do 
kościoła. Chłopaki mnie wyśmieją – stwierdził 
Piotrek, spoglądając na piękną kolorową pal-
mę wielkanocną, którą dzień wcześniej zrobili 
z rodzicami.

– Ależ Piotrusiu, przecież idziemy uczcić 
prawdziwego superbohatera! Nie chcesz iść za 
nim? Nie chcesz należeć do jego drużyny? Ty 
uwielbiasz superbohaterów…

– Jakiego znowu superbohatera? Z tego, co 
wiem, to idziemy do kościoła, a tam nie ma 
żadnych superbohaterów. Czy widziałaś tam 
kiedyś latającego jak ptak supermana? Albo 
człowieka pająka? Nie… 

– Co najwyżej księdza proboszcza w pelery-
nie – dodała rozbawiona Ola.

– Masz rację, człowieka pająka nie widzia-
łam. A ksiądz proboszcz nie ma peleryny, tylko 
ornat – odparła roześmiana mama. – Za to na 
każdej mszy widzę Pana Jezusa, który umarł 
i zmartwychwstał! Musisz przyznać, że żaden 
superbohater tego nie potrafi…

– Też mi coś… Raz zmartwychwstał? Super-
bohaterowie w mojej grze komputerowej mają 
kilkanaście żyć – odpowiedział poirytowany 
Piotrek.

– Ale ty mówisz o grze, a więc  o czymś 
zmyślonym, zakodowanym przez programi-
stę i narysowanym przez grafika, powstałym 
tylko w wyobraźni twórców gry. A ja mówię o 
prawdziwym superbohaterze, który napraw-
dę zwyciężył szatana oraz śmierć i naprawdę 
zmartwychwstał, a poza tym wciąż z nami jest 
pod postacią chleba i wina. Ale to jeszcze nie 

wszystko! Tych wielkich rzeczy nasz Superboha-
ter Pan Jezus dokonał w ciągu kilku dni! Jakiemu 
innemu superbohaterowi z bajek udało się urato-
wać świat w niespełna tydzień? I my właśnie dziś, 
procesją z palmami, rozpoczynamy wspominanie 
czynów naszego Superbohatera Jezusa Chrystusa. 

– Czy to dlatego nazywamy ten czas Wielkim 
Tygodniem? – zapytał zafrapowany Piotrek.

– Właśnie tak, synku!
– No ale skoro Pan Jezus jest takim Superboha-

terem, to musi mieć jakieś supermoce? – drążył 
dalej Piotrek. 

– Oczywiście! I co więcej, wszystkie te super-
moce nam zostawił, żebyśmy i my mogli dokonać 
tego, czego i On dokonał. Dzięki Bożym supermo-
com możemy zmartwychwstać. Naprawdę zmar-
twychwstać, nie jak bohaterowie gier komputero-
wych. To dopiero będzie WielkaMoc! 



✏ ✂  Zadanie dla superbohatera 
Witajcie!

Przed nami kolejne wspólne wyzwania, tym razem będą to wyzwania pełne mocy. Można by nawet 
powiedzieć, że WielkiejMocy! Każdego dnia w ciągu najbliższego tygodnia przy pomocy Oli, Piotrka 
i ich rodziców poznacie kolejne supermoce, dzięki którym każdy z nas może osiągnąć WielkąMoc,  
a więc zmartwychwstanie. Czy jesteście gotowi na zdobycie tych wszystkich wspaniałych supermocy?

Jeśli tak, to zabieramy się do dzieła! Dziś przygotujemy Księgę WielkiejMocy w formie lapbooka, 
w której zgromadzicie osiem boskich supermocy. Gotowa księga będzie wam służyć pomocą w naj-
trudniejszych życiowych wyzwaniach. Możecie być pewni, że te boskie supermoce nieraz wam się 
przydadzą! Ale to nie jedyna funkcja tej księgi. Poproście rodziców, by zrobili jej zdjęcie i wysłali na 
podany na naszej stronie adres. Twórców najpiękniejszych Ksiąg WielkiejMocy nagrodzimy!

przygotuj kolorowe kartony 
w formacie A3, klej, nożycz-
ki, flamastry, ozdoby

złóż karton jak na fotografii wydrukuj lub narysuj znak 
superbohatera

pokoloruj i wytnij znak 
superbohatera, przetnij go 
na pół

przyklej znak na rozwarciu 
lapbooka

ozdób przód naklejkami, 
rysunkami lub wycinankami

podziel wnętrze lapbooka na 
8 równych części, 7 z nich to 
miejsce na twoje supermoce

zdobądź wszystkie super-
moce!



Drodzy Rodzice!

Przed nami kolejny Wielki Tydzień i kolejne Święta Wielkanocne przeżywane w warunkach pande-
mii. Być może nie wszystkim będzie dane uczestniczyć w nabożeństwach tego najważniejszego czasu 
w roku liturgicznym. Proponujemy Wam więc teksty do codziennej refleksji, pomysły na głębokie 
przeżycie Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego w gronie rodziny, a także ciekawe aktywności, 
które pomogą Wam zbudować wypełniony wiarą, nadzieją i miłością Kościół domowy. 

� Strefa Rodzinnej Mocy

Poproście rodziców o wydrukowanie szablonu superbohatera lub go przerysujcie!


