
Wielki Piątek
II dzień Triduum Paschalnego

– Jak nie lubię tego Wielkiego Piątku – po-
wiedziała zezłoszczona Ola, którą mama pro-
siła o wyłączenie ulubionej bajki w telewizji. – 
Nic nie można robić, tylko siedzieć cicho. Poza 
tym nie pozwalasz mi jeść słodyczy, a to ciasto 
tak pachnie… Wolałabym, żeby już przyszła ta 
Wielkanoc.

– Olu, rozumiem, że Wielki Piątek nie jest 
najłatwiejszym dniem, ale bez niego nie było-
by Niedzieli Zmartwychwstania. Gdyby Pan Je-
zus nie umarł na krzyżu, nie mógłby pokonać 
śmierci i zmartwychwstać. Wraz z Nim musimy 
przeżyć Jego drogę krzyżową.

– Ale droga krzyżowa jest straszna. Boję się 
jej. Ci niedobrzy ludzie bili Pana Jezusa, miał 
rany, z których leciała mu krew. No a potem 
umarł. Nie chcę o tym słuchać!

– Rozumiem, to rzeczywiście jest dla dzieci 
trudne. To normalne, że boimy się cierpienia. 
Nikt z nas nie chce cierpieć. Ale Pan Jezus po-
wiedział nam wyraźnie: „Jeśli kto chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Pan 
Jezus nie zalecił nam, byśmy się wyłącznie cie-
szyli ze zmartwychwstania, ale wskazał nam, że 
musimy cierpliwie znosić różne trudności.

– Jakie na przykład trudności?
– Jest ich w naszym życiu bardzo wiele. Na 

pewno taką trudnością są choroby, które prze-
cież dotykają także dzieci. Do trudnych rzeczy 
zaliczymy też biedę, ale i strach. Strach to też 
cierpienie. 

– A czy ta cała pandemia, przez którą musi-
my ciągle siedzieć w domu, to też cierpienie?

– Oczywiście. Pandemia to bardzo trudny 
czas dla wszystkich. Wiele osób cierpi z powo-
du zakażenia, odczuwa ból w chorobie. Bardzo 
wielu ludzi umarło, co przyniosło wielki smutek 
ich rodzinom. Pan Bóg, jak widzisz, nie zabrał 
nam jeszcze tego koronawirusa, mimo że tak 
bardzo o to prosimy. Nie rozumiemy, co praw-
da, dlaczego musimy przez to przechodzić, ale 
być może Bóg pozwolił na tę pandemię, bo 
wie, że bez cierpienia nie będziemy w stanie 
poczuć prawdziwej miłości i dojść do zmar-
twychwstania. 

– Ja czuję wielką miłość do ciebie, mamusiu.  
I to nawet bez pandemii! – wykrzyknęła obu-
rzona Ola.

– Ale wielu ludzi dopiero w czasie zamknięcia  
w domu czy choroby spotkało się z miłością  
i pomocą innych. Jeśli Pan Bóg chciał nas czegoś 
nauczyć przez ten ostatni rok, to może właśnie 
tego, że zapomnieliśmy o ludziach starszych  
i chorych? Bóg być może pozwolił na taki trud-
ny czas, byśmy to zrozumieli? Cierpienie ma 
bowiem wielką moc wzbudzania w nas miło-
ści. Musimy tylko tę moc przyjąć i chcieć z niej 
skorzystać.



Strefa Rodzinnej Mocy

Przeżywanie Wielkiego Piątku to dla ludzi wierzących bardzo trudne doświadczenie wiary. Szcze-
gólnie trudne jest dla dzieci. Warto tego dnia podkreślać rolę ciszy i skupienia, a punktem kulmina-
cyjnym przeżywania Wielkiego Piątku uczynić godzinę 15.00 – moment śmierci Chrystusa. Można 
wtedy wraz z dziećmi odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz przeczytać fragment z Pisma 
Świętego Łk 23,26-49.  W tym szczególnym roku ofiarujmy koronkę w intencji ludzi chorych na covid, 
a także za dusze zmarłych na tę chorobę. Módlmy się w intencji ich rodzin o pocieszenie w żałobie.  
Prośmy też o jak najszybsze ustanie pandemii.

Zadanie dla superbohatera 

Czy pamiętacie roratnie lampiony, które powiesiliśmy w oknie, żeby pokazać sąsiadom, że czeka-
my na Jezusa? Dziś zachącamy was do zrobienia tą techniką znaku krzyża, który będzie świadectwem 
waszej wiary w to, że największa miłość płynie z krzyża Chrystusa i że tylko naśladując Pana Jezusa, 
możemy osiągnąć życie wieczne.

Potrzebne nam będą:
 

» czarny lub brązowy karton
» bibuła
» żółta lub biała kredka
» linijka, nożyczki, klej



WielkaMocny ogród 

Pora przygotować dekoracje świąteczne, ale nie takie zwykłe, które można kupić w sklepie. Przy-
gotujmy dekorację, która naprawdę przypominać nam będzie o tym, co wydarzyło się w czasie Tri-
duum Paschalnego.

Potrzebne nam będą:

Do kupienia w marketach budowlanych lub centrach ogrodniczych:
 

» duża donica
» ziemia
» drobne kamyki
» kwitnące cebulki hiacyntów, żonkili lub krokusów
» mech chrobotek

Do  znalezienia w ogrodzie lub parku:

» patyki
» mech zwykły
» kamienie

Do dużej, płytkiej donicy wsypujemy na dno drobne kamyki, a potem ziemię kwiatową. Usypuje-
my niewielkie wzniesienie. Z jednej strony sadzimy cebulki kwiatowe, drugą zostawiamy do ułożenia 
różnej wielkości kamieni. Wolne przestrzenie wypełniamy mchem. Na koniec konstruujemy z paty-
ków krzyże i umieszczamy pomiędzy pozostałymi elementami kompozycji.  



Księga WielkiejMocy
moc cierpienia

Korzystając z opisu z Ewangelii Łukasza, rozwiążcie krzyżówkę, by poznać powiedzenie, które sta-
nie się hasłem dzisiejszego dnia. Czerwone cyfry w prawym górnym rogu pól krzyżówki utworzą 
rozwiązanie.  Wpiszcie je w odpowiednie miejsce w księdze i narysujcie pod nim krzyż.
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POZIOMO
1. Rozerwała się na pół w przybytku świątyni jerozolimskiej.
2. Płynie z oka podczas płaczu.
3. Godzina, o której zmarł Chrystus wg kalendarza żydow-
skiego.
4. Ogarnął ziemię o godzinie szóstej.
5. Wzgórze, na którym ukrzyżowano Jezusa.
6. Żołnierze rzucili o nie los.
7. Z niej pochodził Szymon, który pomógł Jezusowi.
8. Na nim zmarł Chrystus.
9. Określenie króla, które wypisano na tabliczce na krzyżu

PIONOWO
1. Jeden z języków, w którym napisano, że Chrystus jest 
królem żydowskim.
2. Stał i patrzył na mękę Chrystusa (Łk 23, 35).
3. Ukrzyżowano ich dwóch obok Chrystusa.
4. Jezus został ukrzyżowany, mimo że jej nie miał.
5. Jeden z języków, w którym napisano, że Jezus jest kró-
lem żydowskim.
6. Dano go Jezusowi do picia.
7. Część świątyni jerozolimskiej, której zasłona rozerwała 
się na pół.
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Abyśmy mieli światło, stałeś się ślepym.
Abyśmy żyli zjednoczeni, doświadczyłeś odłączenia d Ojca. 
Abyśmy posiedli wiedzę, uczyniłeś się niewiedzą. 
Abyśmy przyoblekli się w niewinność, stałeś się grzechem. 
Abyśmy mieli nadzieję, stałeś się niemal desperatem. 
Aby Bóg był w nas, przeżyłeś oddalenie od Niego. 
Aby niebo było naszym, doświadczyłeś piekła. 
Aby zapewnić nam szczęśliwy pobyt na ziemi, zostałeś odrzucony 
przez niebo i ziemię, przez ludzi i naturę.
Jesteś Bogiem.
Jesteś moim Bogiem. 
Naszym Bogiem nieskończonej miłości.

Chiara Lubich, założycielka ruchu Focolari

Moc dojrzałej wiary

Moc słowa

We współczesnym świecie, w którym najważniej-
szymi wartościami są młodość, atrakcyjność i spraw-
ność, trudno jest przyjąć chorobę, niepełnospraw-
ność i cierpienie. Dlatego takie doświadczenia często 
łączą się z utratą wiary w miłość i opiekę Boga, a nawet 
w jego istnienie. W chwilach zwątpienia nieocenioną 
pomocą mogą stać się przykłady świętych, którzy nie 
tylko doświadczyli choroby, ale też pozwolili działać 
Bogu w swoim cierpieniu, dzięki czemu mogli za-
znać prawdziwej mocy Chrystusowego krzyża. W tej 
książce znajdziesz niezwykłe i poruszające historie 
ludzi, którzy w pełni zawierzyli Bogu swoje cierpienie,  
a dziś są dla nas cennym drogowskazem i przykła-
dem, na przykład: bł. Małgorzaty z Cittá di Castello, 
która mimo ślepoty i karłowatości, była wsparciem 
dla potrzebujących i przykładem duchowej żarliwo-
ści; św. Brata Alberta, który zmagając się z depresją, 
bólami fantomowymi po utracie nogi i rakiem żołąd-
ka, do końca nie ustawał w służbie Chrystusowi ukry-
temu w najuboższych; czy św. Jana Pawła II, którego 
postawa w doświadczaniu choroby Parkinsona była 
dla wiernych niesamowitym świadectwem.


