
08.06 PONIEDZIAŁEK 

Temat: Wielki Post i okres Wielkanocy 

Proszę, przeczytaj poniższy tekst o okresie przygotowania do Zmartwychwstania, czyli Wielkim Poście 

i okresie Zmartwychwstania, czyli Wielkanocy: 

 

Wielki Post zaczyna się Środą Popielcową, a trwa 40 dni do triduum paschalnego (wielkiego 

Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty). Przez ten czas przygotowujemy się do 

najważniejszego dnia w roku – Wielkanocy. Kolorem liturgicznym postu jest fiolet, a naszym 

zadaniem jest   post modlitwa i jałmużna. Nabożeństwa tego okresu to gorzkie żale i droga 

krzyżowa. 

 

Wieczerza Paschalna  

Wielki Czwartek jest dniem, w którym Jezus ustanowił dwa sakramenty: komunię świętą i 

kapłaństwo. W ten dzień w wielu parafiach za przykładem Jezusa ksiądz lub biskup myje nogi 

12 mężczyznom. Po mszy św. Najświętszy Sakrament jest przenoszony do  ciemnicy i tam 

jest aż do zakończenia liturgii Wielkiego Piątku. 

 

Odkupieńcza śmierć Jezusa 

Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, w którym nie odprawia się Mszy św. Po liturgii 

słowa kapłan mówi : „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata” i 

jednocześnie odsłania krzyż. Od tego momentu następuje adoracja krzyża, a po niej wierni 

przyjmują komunię świętą. Następnie Najświętszy Sakrament jest przenoszony do Bożego 

grobu i tam się go adoruje do liturgii Wielkiej Soboty. 

 

W Wielką Sobotę Mszę św. odprawiamy dopiero po zachodzie słońca. Wcześniej w ciągu 

dnia wierni przychodzą do kościoła, aby poświęcić pokarmy na stół wielkanocny. Liturgia 

Mszy św. zaczyna się przed kościołem liturgią światła i poświęceniem paschału. Po niej 

następuje liturgia słowa, w której możemy usłyszeć 8 czytań i ewangelię. Następnie jest 

liturgia chrzcielna, podczas której odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. Na końcu jest liturgia 

eucharystyczna, po której może być procesja rezurekcyjna. 

 

Okres Wielkanocny to 50 dni radości. 

Trwa on od Niedzieli Zmartwychwstania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 

Ten czas obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, jako "wielką niedzielę". 

Osiem pierwszych dni Okresu wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je 

jako uroczystości, mają więc one charakter bardzo uroczysty. 

Czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim, zawsze w czwartek, obchodzi się 

uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

W Polsce od 2003 r. jest ona przeniesiona na następującą po tym czwartku niedzielę - a więc 

na VII Niedzielę Wielkanocną. 

Dni powszednie po tej uroczystości aż do następnej soboty włącznie stanowią czas 

przygotowania i oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego - Pięćdziesiątnicę. Ta uroczystość 

kończy Okres Wielkanocny. 
 


