
Wielki Czwartek
I dzień  
Triduum Paschalnego

– Mamo, dla kogo ta piękna kartka i pre-
zent? – zapytała zaciekawiona Ola. – Ktoś ma 
dziś urodziny?

– To dla naszych księży. Mają dziś swo-
je święto – odpowiedziała mama, pakując do 
ozdobnego pudełka jakieś czekoladki.

– Wow! Czyli dzisiaj jest dzień księdza? – do-
dał Piotrek, który łakomym okiem spoglądał 
na smakołyki. 

– Można tak powiedzieć. – Mama się zaśmia-
ła. – Dziś przede wszystkim jest Wielki Czwar-
tek, pierwszy dzień Triduum Paschalnego, naj-
ważniejszych trzech dni w całym roku. W ten 
dzień przypominamy sobie o wyjątkowej ko-
lacji, którą Pan Jezus zjadł ze swoimi ucznia-
mi. Nazywamy ją ostatnią wieczerzą, bo był to 
ostatni posiłek Jezusa przed męką i śmiercią.

– No to nie jest zbyt wesoła okazja, żeby  
z niej robić dzień księdza – zauważył roztrop-
nie Piotrek.

– To prawda, dlatego te dzisiejsze obchody 
nie są zbyt radosne. Raczej poważne i bardzo 
uroczyste, bo podczas tej wieczerzy…

– Czyli kolacji?
– Tak, podczas tej ostatniej kolacji Pan Jezus 

wziął chleb i wino, by rozdzielić je pomiędzy 
apostołów. Powiedział, że to samo mają robić 
na Jego pamiątkę, bo ten chleb stanie się Jego 
Ciałem, a wino Krwią. Krótko mówiąc, tego 
dnia została odprawiona pierwsza msza święta, 
a apostołowie otrzymali od Jezusa polecenie, 
by tak jak On rozdzielali pomiędzy ludzi chleb 
i wino, które mocą Bożą przeistoczy się w Jego 
Ciało i Krew. 

– A co mają z tym wspólnego nasi księża? – 
zapytała Ola, wciąż nierozumiejąca, o co w tym 
wszystkim chodzi.

– To polecenie Jezus przekazał apostołom,  
a apostołowie kolejnym uczniom Pana Jezusa. 
Ci ludzie, których Pan Jezus wybiera do tego, by 
odprawiali mszę, to właśnie księża. Możemy po-
wiedzieć, że w Wielki Czwartek Pan Jezus powołał 
pierwszych kapłanów. To dlatego dziś szczególnie 
o nich pamiętamy, bo otrzymali od Boga wielkie, 
trudne i bardzo ważne zadanie. Dostali supermoc 
sprawowania Eucharystii. 

– A my? Mówiłaś, że w tym Wielkim Tygodniu 
każdy z nas może zdobyć supermoce…

– Bo to prawda! Przecież opowiadałam przed 
chwilą o tym, że w Wielki Czwartek wspominamy 
przede wszystkim ustanowienie Eucharystii, naj-
większej supermocy, jaką zostawił nam Pan Jezus. 
Z tej supermocy może korzystać każdy z nas. Księ-
ża także. Także dzięki niej mogą pełnić swą bardzo 
ważną i trudną służbę ludziom wierzącym. Prze-
cież nie tylko odprawiają mszę, poza tym udzielają 
innych sakramentów, na przykład w imieniu Pana 
Jezusa odpuszczają nam grzechy podczas spowie-
dzi. 

 – I myślisz, że czekoladki im w tym pomogą? – 
zapytał Piotrek sprytnie, próbując porwać jedną  
z nich. Na szczęście mama w ostatniej chwili ją 
uratowała.

– Słodycze to tylko wyraz naszej sympatii i pa-
mięci o naszych kapłanach. To taka forma na-
szego podziękowania im za ich służbę, choć tak 
naprawdę dzisiejszego dnia powinniśmy przede 
wszystkim przekazać kapłanom naszą supermoc 
modlitwy. Bez niej sobie nie poradzą.



Święta Wielkanocne tuż-tuż, a jak Wielkanoc, to czekolada! Przygotujmy dziś wspólnie wielka-
Mocne czekoladowe kulki mocy. Możemy się nimi podzielić z najbliższymi, w tym z naszymi dusz-
pasterzami. Pamiętajmy o nich w czasie Świąt i zadbajmy, by zarówno w te dni, jak i w żadne inne, 
nie czuli się osamotnieni. To bardzo trudny czas dla kapłanów. Wesprzyjmy ich posługę modlitwą  
i codziennymi gestami życzliwości.

🍴  Kuchnia pełna mocy

Potrzebne nam będą:
 
» 2/3 kostki masła
» 1,5 szklanki cukru (można zastąpić ksylitolem)
» 3/4 szklanki mleka
» 3 szklanki drobnych płatków owsianych błyskawicz-

nych (grubsze warto zmielić w maszynce)
» 3/4 szklanki kakao
» opcjonalnie: rodzynki, suszona żurawina, orzechy 

włoskie, siemię lniane, kawa rozpuszczalna itd.

umieszczamy w rondelku 
mleko, masło i cukier

podgrzewamy przez 4-5 min 
do zagotowania się

wsypujemy płatki

podgrzewamy przez kolejne 
2 min

wsypujemy kakao, rodzynki 
lub orzechy (ewentualnie  
2 łyżeczki kawy rozpusz-
czalnej); mieszamy i odsta-
wiamy do wystygnięcia, po 
czym wkładamy na 2-3 h do 
lodówki

dobrze schłodzoną masę 
formujemy w kulki

kulki obtaczamy w kakao, 
wiórkach kokosowych lub  
w mielonych migdałach; 
trzymamy w lodówce 



� Strefa Rodzinnej Mocy

📗  Księga WielkiejMocy
moc Eucharystii

Monstrancja

to naczynie liturgiczne, w którym umieszcza-
my Ciało Pana Jezusa. W monstrancji w Wielki 
Czwartek Pan Jezus przenoszony jest z taber-
nakulum (a więc ze specjalnej szafki, w której 
przechowywane są przemienione hostie) do 
przygotowanej w kościele ciemnicy, gdzie lu-
dzie Go adorują, czyli modlą się, okazując naj-
większy szacunek.

W Księdze WielkiejMocy  narysujcie dziś 
piękną monstrancję dla Pana Jezusa.

Wśród dzisiejszych czytań znajdziemy fragment z 12. rozdziału Księgi Wyjścia, opowiadajacy  
o nocy, w czasie której Izraelici opuścili Egipt. To bardzo plastyczny opis, który warto z dziećmi 
przeczytać. Ostatnia wieczerza była dla Chrystusa Paschą,  więc znajomość tego fragmentu Starego 
Testamentu i zwyczajów żydowskich pomoże całej rodzinie lepiej zrozumieć misterium paschalne. 

Ciekawostka
Główną częścią żydowskiego święta Paschy, obchodzonego 

także dziś, jest wieczerza sederowa którą spożywa się w gro-
nie rodziny w pierwszą świąteczną noc. Podczas tej wieczerzy 
Żydzi spożywają kilka symbolicznych potraw, m.in.:  warzywa 
zanurzone w słonej wodzie jako symbol łez wylanych w niewoli 
czy napar z gorzkich ziół, a czasem chrzan, które są symbo-
lem goryczy cierpienia Izraelitów w Egipcie. Na stole pojawia 
się także mieszanka pokrojonych owoców (charoset), która ma 
przypominać biblijną glinę, używaną przez Izraelitów do wyro-
bu cegieł w Egipcie. Podczas uczty sederowej konieczne jest 
opowiedzenie historii Wyjścia z Egiptu. Ta historia nosi nazwę 
Hagada. talerz sederowy
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✏ ✂  Zadanie dla superbohatera 

Wzorując się na obrazie na górze, pokolorujcie lub przerysujcie rysunek na dole. Jakie wydarzenie 
przedstawia ten obraz?



�   Moc dojrzałej wiary
Jan nie zapisał słów ustanowienia Eucharystii. Natomiast napisał, czym ma być dla nas Eucharystia 

i jak może ona przemienić, ukierunkować nasze życie. Tam, gdzie w innych Ewangeliach są zamiesz-
czone słowa przeistoczenia, u Jana następuje opis umywania nóg uczniom przez Jezusa. Wczuwając 
się w ducha Ewangelii Janowej, pierwotny Kościół nie sprawował w Wielki Czwartek wieczorem Eu-
charystii, lecz jedynie obrzęd zwany «mandatum», czyli obrzęd umywania nóg.  Ten gest jest potęż-
nym znakiem, który do czegoś wzywa.

Chrześcijanie starożytni w Wielki Czwartek umywali sobie nawzajem nogi – i to była tego wie-
czoru cała liturgia. To jest ważne, że pamiątkę ustanowienia Eucharystii przeżywa się w Kościele nie 
tylko sprawując Mszę Świętą, ale i umywając sobie nawzajem nogi. Można postawić sobie pytania: 
Jaka treść kryje się ostatecznie w wypowiedzianych przez Chrystusa słowach: „TO czyńcie na moją 
pamiątkę”? Co to tak naprawdę znaczy? Czy chodzi jedynie o to, aby «odprawiać Mszę Świętą», 
czy także o to, aby Eucharystia sprawiała w nas to, do czego została ustanowiona? Czy chodzi tylko  
o święte obrzędy? Jeśli tak, to dlaczego Jan w ogóle nie zamieścił opisu tego obrzędu – opisu usta-
nowienia Eucharystii?!

Jak przeżył ten obrzęd Jezus i jak przeżyli go Jego uczniowie? Przeczuwamy, że chodzi tu o coś 
więcej niż obrzęd. Tu chodzi o nowego człowieka. Eucharystia uzdalnia człowieka do przyjęcia nowej 
postawy względem bliźniego – postawy służby. Bez takiej przemiany – nie ma Eucharystii; nie ma 
pamiątki Pańskiej.

Eucharystia nie jest doraźnym lekarstwem od Boga dla ludzi.
Eucharystia to styl życia Trójcy Świętej.
Bóg jest ofiarny.
Bóg jest tym, który służy.
Bóg jest tym, który od siebie wymaga znacznie więcej niż od nas: Abrahamowego syna oszczędził, 

a własnego – nie.

Bp Grzegorz Ryś, Mandatum

Moc słowa

Jaka treść kryje się ostatecznie w wypowie-
dzianych przez Chrystusa słowach: „TO czyńcie 
na moją pamiątkę”? Co to tak naprawdę znaczy? 
Czy chodzi jedynie o to, aby «odprawiać Mszę 
świętą», czy także o to, aby Eucharystia spra-
wiała w nas to, do czego została ustanowiona? 
Czy chodzi tylko o święte obrzędy? Jeśli tak, to 
dlaczego Jan w ogóle nie zamieścił opisu tego 
obrzędu — opisu ustanowienia Eucharystii?! Jak 
przeżył ten obrzęd Jezus i jak przeżyli go Jego 
uczniowie? (fragment książki)


