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Doznajcie w te święta wyjątkowego szczęścia, 

Poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów. 

Zrozumcie sens życia, 

Potęgę rodziny, 

Otwórzcie serca na potrzeby innych. 

                                

                                             - życzy Redakcja 
 
 
 
 
 
 
 
 

A takie zabawne życzenia możecie wysłać swoim 

kolegom : 

 
Smacznego jajka Wielkanocnego, 

Zajączka czekoladowego, 
Zdrowia niezawodnego, 

Wielu radości i przez całe święta 
Samej radości. 

 
 

Wiosna idzie, za nią święta, 
Ktoś o Tobie pamięta, 

Życzy jajek kolorowych, 
Kurczaków odjazdowych, 

Pyszne ciasta jedz na zdrowie i miej 
wciąż zielono w głowie. 
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WIELKI TYDZIEŃ 
 

Wielki Tydzień to uroczysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa, 
przygotowujący do największego święta chrześcijan, Zmartwychwstania 

Pańskiego. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne to 
trzy dni symbolizujące Mekę, śmierć i zmartwychwstanie. 

 
 

Wielki Czwartek to dzień, 
w którym wieczorem 

odprawia się 
uroczystą Mszę Wieczerzy 

Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na 
pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod 

postaciami chleba i wina swoje ciało i krew, a następnie dał apostołom do spożycia 
oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Msza Wieczerzy Pańskiej pozostaje 

"niezakończona" a, Liturgia jest kontynuowana w Wielki Piątek.  
 

Wielki Piątek jest to dzień powagi, skupienia i 
postu, w którym szczególnie czci się 

drzewo krzyża. Odprawia się drogę krzyżową. 
Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, 

kwiatów, świeczników i obrusów. 
 

W Wielka Sobotę kościół trwa przy Grobie 
Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa. 
Formalnie Wielka Sobota posiada tylko teksty 

Liturgii Godzin, nie ma natomiast formularza Mszy 
Świętej, a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do 

Niedzieli Zmartwychwstania. Podczas Mszy Wigilii Paschalnej święcone są woda i 
ogień oraz ponownie rozbrzmiewają dzwony i organy. 

 

Wigilia Paschalna i Niedziela wielkanocna 
Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w Roku 
Liturgicznym. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się 

w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a 
należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Kapłani ubierają się w 

szaty mszalne koloru białego. Ceremonię kończy uroczysta 
procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, wokół 

kościoła, który okrąża się raz lub trzy razy. W niektórych 
kościołach procesja następuje nie po Wigilii Paschalnej, a przed 
pierwszą mszą poranną w niedzielę. W kościołach zachodnich 

Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca 
(tzw. paschalna pełnia Księżyca), przypadającej po 21 marca. 

 
Poniedziałek Wielkanocny w polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów wodą 
inne osoby. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących 

się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co roku odnawialnej zdolności 
ziemi do rodzenia. Do dziś zwyczaj kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy 

ranek przez gospodarzy jest spotykany we wsiach na południu Polski. 
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      Chwila 

Relaksu 

 
Znajdź podane słowa w szyfrogramie 

 
 

Pani pyta Jasia:  

- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie 

oznajmującym?  

- Koń ciągnie wóz.  

- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby 

było zdaniem rozkazującym.  

- Wio! 

Jak nazywają 

się małe sowy, 

które mówią 

,,TAK''? 

 

- „TAKSÓWKI'' 

 

Zagadki 

 

Co to jest: 
kolorowe, 
malowane, 

i kraszone i pisane, 
na Wielkanoc 
darowane? 

……….. 
Ma cztery nogi, stoi jak 
wryty. Na święta białą 
serwetą przykryty? 

……….. 



 

Co wydarzyło się w kwietniu?   

Kalendarium 
 

 

1 kwietnia 

1750 Urodził się Hugo Kołłątaj 

1784 Pierwszy w Polsce pokaz lotu 

balonem 

1815 Urodził się Otto von Bismarck 

 

2 kwietnia 

742 Urodził się Karol Wielki 

2005 Zmarł Jan Paweł II 

 

3 kwietnia 

1849 Zmarł Juliusz Słowacki 

1940 Pierwsze transporty polskich 

jeńców do Katynia 

 

4 kwietnia 

1794 Bitwa pod Racławicami 

1949 Podpisanie Traktatu 

Północnoatlantyckiego 

1968 Zamordowanie Martina Luthera 

Kinga 

 

5 kwietnia 

1951 Pierwsza kara śmierci za 

szpiegostwo w USA 

1989 Koniec obrad Okrągłego Stołu 

 

6 kwietnia 

1814 Abdykacja Napoleona 

Bonapartego 

1896 Pierwsze nowożytne Igrzyska 

Olimpijskie 

 

7 kwietnia 

1927 Pierwsza publiczna transmisja 

telewizyjna 

1969 Symboliczny początek 

funkcjonowania Internetu 

 

8 kwietnia 

1904 Francja i Wielka Brytania 

podpisują "Entente Cordiale" 

1976 Jerzy Pawłowski skazany za 

szpiegostwo 

 

9 kwietnia 

1241 Bitwa pod Legnicą 

 

10 kwietnia 

1525 Hołd Pruski 

2010 Katastrofa smoleńska 

 

11 kwietnia 

1939 Adolf Hitler podpisał plan agresji 

na Polskę 

1945 Wyzwolenie obozu 

koncentracyjnego w Buchenwaldzie 

 

12 kwietnia 

1861 Wybucha wojna secesyjna w 

Stanach Zjednoczonych 

 

13 kwietnia 

1598 Edykt nantejski 

1943 Radio berlińskie podało 

komunikat o odnalezieniu grobów w 

Katyniu 

 

14 kwietnia 

966 Chrzest Mieszka I 

1865 Zamach na Abrahama Lincolna 

1912 Titanic zderzył się z górą lodową 

 

15 kwietnia 

1452 Urodził się Leonardo da Vinci 

1894 Urodził się Nikita Chruszczow 

945 Wyzwolenie obozu w Bergen-

Belsen 

 

16 kwietnia 

1927 Urodził się Joseph Ratzinger 

1939 Niemcy wkraczają na Słowację 

1945 Armia Ludowego Wojska 

Polskiego sforsowała Odrę 
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1975 Początek rządów Czerwonych 

Khmerów 
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