
Wielki PoniedziałekNiedziela Wielkanocna

– Pięknie dziś wyglądasz, kochanie – skom-
plementował tata mamę, gdy weszła do salo-
nu, w którym stół nakryty był już uroczyście do 
wielkanocnego śniadania. 

– A ja? Czy ja nie wyglądam pięknie? Mam 
nową sukienkę i tę cudowną opaskę z kwiat-
kami… – dopytała od razu Ola, nieco urażona 
tym, że tata nie docenił dziś jej wyglądu.

– Oczywiście, ty również wyglądasz wspania-
le. Twój wyjątkowy strój pasuje do tego wyjąt-
kowego dnia. 

– Pan Jezus zmartwychwstał! – dodała 
mama. – Całymi sobą powinniśmy pokazywać, 
jak bardzo się z tego cieszymy, także poprzez 
nasz ubiór. To wytworne śniadanie, tulipany na 
stole, odświętny obrus też są właśnie po to. 

– A nie można jakoś inaczej pokazać tej ra-
dości? – dopytał Piotrek, który z niechęcią wło-
żył dziś elegancką koszulę. Próbował mamę 
nawet przekonywać, że skoro zdobył już tyle 
supermocy, powinien włożyć raczej koszulkę z 
jakimś superbohaterem. Niestety mama była 
nieugięta w kwestii koszuli.

– Nie tylko można, lecz nawet trzeba! – wy-
jaśnił tata. – Jedzenie, dekoracje i strój to tylko 
element naszego świętowania. Bardzo ważny, 
bo pomaga nam właściwie i godnie przeżyć ten 

dzień, ale nie najważniejszy. W dzień zmartwych-
wstania Chrystusa naszą mocą nie są te cudowne 
przysmaki ani kolorowe wielkanocne ozdoby. 

– To co jest dziś naszą mocą? – dopytał z na-
dzieją Piotrek.

– Dziś mamy przede wszystkim uwielbiać Boga, 
na różne sposoby, tak jak potrafimy. Słowem, 
śpiewem, a nawet tańcem czy pięknym rysunkiem. 
Ale także dobrymi uczynkami, uśmiechem i życz-
liwością dla innych ludzi. Całymi sobą i wszystkim, 
co robimy, chwalmy Boga za to, jak bardzo jest dla 
nas dobry! Mimo że popełniamy tyle grzechów, 
dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa możemy sta-
nąć przed Bogiem z ufnością i nadzieją, że i my 
zmartwychwstaniemy. To jest nasza wielkaMoc! 



📗  Księga WielkiejMocy

� Strefa Rodzinnej Mocy

Nauczmy się pięknej, tradycyjnej pieśni Zwycięzca śmierci i odśpiewajmy ją razem, na przykład  
z towarzyszeniem zespołu Arka Noego. 

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny, trwoży się przestrasza
Na cud Jonasza. Alleluja.

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza,
„Patrzcie, mówi im grób ten próżny został
Pan zmartwychpowstał”. Alleluja.

Pokolorujcie i wklejcie lub narysujcie sami pusty grób Pana Jezusa. 

moc uwielbienia



✏ ✂  Zadanie dla superbohatera 

Rozwiążcie rebusy i dowiedzcie się, kto pierwszy ujrzał Pana Jezusa po zmartwychwstaniu.

pa ku a=ia sło i=a    ły=lena

ja skak  k=n

lina c=r  sto



✏ ✂  Zadanie dla superbohatera 

Odgadnij, co to za kwiaty, i pokoloruj tylko te wiosenne. Które najczęściej stawiamy na wielkanoc-
nym stole?

tulipan, żonkil, róża, słonecznik, lilia, krokus



Pomóż zajączkowi odnaleźć drogę do czekoladowych jajek!

✏ ✂  Zadanie  
  dla małego superbohatera 



	   Moc dojrzałej wiary
Zatem, w tym momencie pozornej porażki, gdzie wszystko jest ciemne, Jezus modli się, uwielbia-

jąc Ojca. Jego modlitwa prowadzi również nas, czytelników Ewangelii, do osądzania w inny sposób 
naszych porażek osobistych, do osądzania w inny sposób sytuacji, w których nie widzimy wyraźnie 
obecności i działania Boga, kiedy zdaje się, że zło przeważa i nie ma sposobu, aby je powstrzymać. 
W takich chwilach Jezus, który tak bardzo polecał modlitwę prośby, właśnie w chwili, w której miałby 
powód, żeby prosić Ojca o wyjaśnienia, zamiast tego zaczyna Go wysławiać. Wydaje się to sprzecz-
nością, ale tu właśnie jest prawda.

Kto potrzebuje uwielbienia? My, czy Bóg? Pewien tekst z liturgii eucharystycznej zaprasza nas do 
modlitwy do Boga w następujący sposób: „Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobu-
dzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne nicze-
go Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia” (Mszał Rzymski, IV prefacja zwykła). 
Uwielbiając, jesteśmy zbawieni.

Papież Franciszek

  Moc słowa

Msza Święta powinna znajdować się w centrum 
naszej wiary. Niestety, wielu z nas ma problem z peł-
nym, świadomym uczestnictwem w Eucharystii. Wie-
le jej elementów jest dla nas niezrozumiałych i nieja-
snych. Nie ułatwia nam sprawy język liturgii, który ze 
swej natury jest daleki od języka, jakim posługujemy 
się na co dzień.

Lekarstwem na takie problemy ma być właśnie ta 
książka. Jej autor próbuje przybliżyć nam znaczenia, 
jakie kryją się za poszczególnymi gestami, symbola-
mi i słowami wypowiadanymi podczas Mszy Świętej. 
Posługuje się przy tym potocznym językiem, pełnym 
pomysłowych porównań i odwołań do doświad-
czenia czytelnika. Jego książka stanowi doskonały 
przewodnik dla każdego, kto chciałby zobaczyć, jak 
ogromnym cudem oraz niesamowitym darem jest 
Eucharystia. Jej lektura pozwoli nam w pełni skorzy-
stać z tego daru i pomoże w tym, aby przynosił on 
prawdziwe duchowe owoce w naszym życiu.



Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał!

Wszystkim Rodzinom, 
które wraz z nami przeżywały 
czas Wielkiego Tygodnia, 
życzymy, by moc  
zmartwychwstałego Chrystusa 
pozostała z Wami!
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