
Wielki Poniedziałek

– Kochanie, odbierzesz dziś dzieci? Ja mu-
szę dziś zrobić zakupy, poza tym jeszcze mam 
fryzjera. Święta idą, trzeba jakoś wyglądać…  – 
krzyknęła z łazienki zaaferowana mama, zagłu-
szana przez huk suszarki. Nie czekając nawet 
na odpowiedź i nie sprawdziwszy, czy ktokol-
wiek jej słucha, kontynuowała już sama do sie-
bie: – Lampy też by trzeba umyć. I posprzątać 
w garderobie… Poza tym muszę nastawić za-
kwas na żurek, szynkę zapeklować… Kiedy ja to 
wszystko zrobię?

– To o to chodzi w tych supermocach, o któ-
rych wczoraj mówiła mama? – wtrącił się za-
ciekawiony Piotrek. Czy jak się posprząta cały 
dom i ugotuje te wszystkie rzeczy, to się je 
zdobędzie?

Tata, który właśnie szykował Piotrkowi śnia-
danie do szkoły, szczerze się roześmiał.

– Nie, synu. Mamie nie o takie supermoce 
chodziło, choć rzeczywiście, żeby z tym wszyst-
kim zdążyć w jeden tydzień, trzeba być super-
woman. Nasza mama oczywiście jest naszą 
superbohaterką, ale nie dlatego że potrafi to 
wszystko zrobić. 

– No to o co chodzi z tymi supermocami? 
– Myślę, że musimy sobie coś wyjaśnić… Wiel-

ki Tydzień to czas, który poświęcić powinniśmy 
przede wszystkim na duchowe przygotowanie 
się do przeżycia największych tajemnic naszej 
wiary, a więc śmierci i zmartwychwstania Pana 
Jezusa. A żeby to zrobić, musimy sięgnąć po 
pierwszą supermoc. Musimy zdobyć supermoc 
postu.

– A, to już słyszałem… Wielki Post! Ale prze-
cież ksiądz mówił, że Wielki Post już się skoń-
czył, a w Niedzielę Palmową zaczynamy Wielki 
Tydzień – poprawił tatę Piotrek. 

– To prawda, czas Wielkiego Postu w Kościele 
się już skończył, ale to nie oznacza, że nie musi-
my już pościć. I nie chodzi tylko o to, że w Wiel-
kim Tygodniu czeka nas dzień ścisłego postu,  
a więc Wielki Piątek. W Wielkim Tygodniu post jest 
szczególnie ważny. I nie chodzi tylko o niejedzenie 
mięsa czy słodyczy albo o nieurządzanie hucznych 
zabaw.  Post to przede wszystkim czas wyciszenia.

– Czyli w naszym domu ma w tym tygodniu pa-
nować całkowita cisza? Jak to sobie wyobrażasz, 
skoro mama zaplanowała wielkie porządki?

– W porządkach, zakupach i w przygotowywaniu 
świątecznych potraw musimy mamie pomóc, tak 
żebyśmy wszyscy znaleźli w tych dniach czas na 
modlitwę, na udział w mszach i nabożeństwach. 
Zapominalscy powinni wykorzystać ten czas na 
przeżycie sakramentu pokuty. Na szczęście my już 
dawno byliśmy u spowiedzi… Muszę się bardzo 
pilnować, żeby przed świętami znowu nie nagrze-
szyć, więc mnie nie denerwuj – roześmiany tata 
zwrócił się do syna.

– I mnie też! – Do kuchni weszła przygotowana 
już do pracy mama. – To jak będzie? Odbierzesz 
Piotrka ze szkoły, a Olę z przedszkola? – zwróciła 
się z uśmiechem do taty.

– Oczywiście, a potem wspólnie zajmiemy się 
zakupami i sprzątaniem, żebyśmy wszyscy zdąży-
li na wieczorną mszę świętą – odpowiedział tata  
i puścił do Piotrka oko. 

– Super! – chciał krzyknąć Piotrek, ale wzrok taty 
przypomniał mu o dzisiejszej supermocy. Ściszył 
więc głos i powiedział szeptem: – To będzie na-
prawdę wyjątkowy tydzień!



Czy macie swoją strefę rodzinnej ciszy? Wyznaczcie każdego dnia kwadrans, podczas którego 
wyłączycie wszystkie urządzenia i zasiądziecie do wspólnej lektury i modlitwy. Warto dobrze przy-
gotować ten czas, wybierając odpowiedni fragment Pisma Świętego lub książki religijnej dla dzieci.  
W Wielkim Tygodniu możecie wspólnie czytać proponowane przez nas teksty – zarówno dla dzieci, 
jak i dla rodziców. Niech Strefa Rodzinnej Ciszy stanie się waszą Strefą Rodzinnej Mocy! 

✏ ✂  Zadanie dla superbohatera 

📗  Księga WielkiejMocy

Starożytny hymn liturgiczny zachęca nas: 

„Ten czas przeżyjmy w skupieniu, krótsze niech będą _ _ _ _ _ _ _, skromniejsze nasze  
_ _ _ _ _ _ _, więcej _ _ _ _ _ _ _ _”. 

Uzupełnijcie brakujące wyrazy, rozwiązując szyfr. Gotowe hasło wpiszcie lub wklejcie do Księgi!

moc postu
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słowo I III:6 III:4 IV:6 III:2 III:4 IV:4 IV:5

słowo II III:5 III:4 IV:1 II:3 III:1 II:5 II:3

słowo III I:3 IV:6 IV:3 IV:4 I:1 III:3 II:3 I:1



🍴       Kuchnia pełna mocy
W poście warto sięgnąć po owoce i warzywa. Wiosną tradycyjnie wysiewamy w domach rzeżuchę, 

którą można posypać wielkanocne potrawy. To bardzo proste! Jeśli wysiejecie ją dziś, na niedzielę 
będzie gotowa. Pamiętajcie o codziennym podlewaniu. 

� Strefa Rodzinnej Mocy

Dziś czytania mszalne przynoszą nam fragment Księgi Izajasza 42, 1-7. Prorok Izajasz zapewnia 
nas:

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. 
Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; 
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, 
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej, 
nie zagasi knotka o nikłym płomyku. 
On niezachwianie przyniesie Prawo.

To dla nas wyraźna wskazówka, że Bóg działa w ciszy. Nie woła  nie podnosi głosu. Skorzystajmy  
z tej podpowiedzi, by w Wielkim Tygodniu móc dostrzec obecność Boga.



�   Moc dojrzałej wiary
Istnieje w nas ciche „ja", którego obecność jest niepokojąca właśnie dlatego, iż jest ono tak ciche 

i nie może być wypowiedziane. Musi pozostać ciche. Werbalizując je, jednocześnie je okrawamy  
i w pewien sposób niszczymy. Musimy zatem otwarcie wyznać, iż nasza kultura jest na wiele spo-
sobów ukierunkowana na to, by umożliwić nam uchylanie się od potrzeby stanięcia wobec owego 
wewnętrznego, cichego „ja". Żyjemy w stanie ciągłej pseudouwagi skierowanej na głosy, muzykę, 
ruch uliczny lub ogólnie na hałas związany z tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. To sprawia, że 
jesteśmy wciąż pogrążeni w powodzi dźwięków i słów rozproszonego środowiska, w którym nasza 
świadomość jest na wpół odurzona. (...)

Jedynie w ciszy możemy dojść do zgody z owym wewnętrznym „ja". Dlatego właśnie należy wybie-
rać ciszę. W ciszy możemy wyznać i stanąć wobec przepaści między głębią naszego istnienia, którą 
konsekwentnie lekceważymy, a jego powierzchnią, która jest niewierna naszej własnej rzeczywisto-
ści. Musimy zatem rozpoznać potrzebę oswojenia się z samym sobą po to, by wyjść ku innym, nie 
tylko z maską spolegliwości, ale z prawdziwym zaangażowaniem i autentyczną miłością. (...)

Cisza nie tylko daje nam szansę zrozumienia siebie, dostrzeżenia prawdziwej i bardziej wyważonej 
perspektywy naszego życia w relacji do życia innych; cisza scala nas, jeśli jej na to pozwalamy. Cisza 
pozwala nam zebrać roztrwonione i rozproszone siły naszej zatomizowanej egzystencji. Pomaga 
nam skoncentrować się na celu, który nie tylko odpowiada głębokim pragnieniom naszej istoty, ale 
również Bożym zamiarom wobec nas.

Thomas Merton, Twórcza cisza (tłum. W. Grzybowski)

Moc słowa
Post, na który Tora kładła największy nacisk, to czas 

związany z corocznymi obchodami Dnia Przebłaga-
nia. Z tym postem wiązało się dużo zewnętrznych 
rytów, takich jak: głośne zawodzenie, krzyki, rozdzie-
ranie szat, sypanie głów popiołem, zakładanie szat 
będących oznaką postu. W czasie pokutnym Izraelici 
nie pozdrawiali się, spali na ziemi, czasem rezygno-
wali z kąpieli... Nie wszyscy, ale jakaś część Izraela  
z czasem widocznie zapomniała o duchowej war-
tości postu, gdyż do takich praktyk nawiązuje kry-
tyczna uwaga Jezusa: „Kiedy pościcie, nie bądźcie 
posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd po-
nury, aby pokazać ludziom, że poszczą”. Chrystus 
uświadamia nam, że istotą sprawy jest odnowio-
na relacja z Ojcem, która później przekłada się na 
nowe jakościowo relacje człowieka z samym sobą  
i ze światem. Najlepiej ujął to słowem prorok Izajasz: 
To jest „post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, 
rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnio-
nych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb  
z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić 
się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie 
jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawied-
liwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska 
iść będzie za tobą” (Iz 58,6-8).

Michał Wilk, redaktor naczelny


