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Drodzy rodzice!

W  rozmowie,  którą  proponujemy  teraz,  chcę  byście  przygotowali
dziecko do przeżycia największego święta jakim jest Wielkanoc.

Wielkanoc to tak wielkie święto, że jego obchody trwają trzy dni. By
nam  się  „zgadzały”  te  dni  musimy  je  liczyć  nie  od  poranku  do
wieczora, ale od wieczora do poranku – tak Żydzi liczą dzień (każdy
dzień zaczyna się zachodem słońca) i tak liczy czas liturgia świąt.

Pierwszy dzień to świętowanie Męki Jezusa. Zaczyna się ten dzień
od celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek) a kończy
Liturgią Męki Pańskiej (Wielki Piątek)

Drugi  dzień  to  świętowanie  Śmierci  Jezusa.  Zaczyna  się  to  po
Liturgii Męki Pańskiej, gdy Najświętszy Sakrament przenosimy do
grobu, trwa przez noc i całą Wielką Sobotę.

Trzeci dzień  do świętowanie Zmartwychwstania Jezusa. Zaczyna
się je w nocy z soboty na niedzielę (liturgicznie jest to już Niedziela
Zmartwychwstania) i trwa do niedzielnego wieczora.

Te trzy dni to  Triduum Paschalne.

Poniedziałek  Wielkanocny to  już  jest  „po świętach”.  Cieszymy się
wolnym  dniem,  ale  jego  waga  jest  taka  sama  jak  kolejnych  dni
tygodnia po niedzieli, czyli Oktawy Niedzieli Zmartwychwstania.

Idealnie  byłoby,  gdyby  dziecko  mogło  z  wami  uczestniczyć
w celebracjach  Triduum  Paschalnego,  przynajmniej  niektórych.
Może  być  to  jednak  trudne.  Zróbcie  co  możecie.  Nade  wszystko
pamiętajcie  o  udziale  we  Mszy  Świętej  w  Niedzielę
Zmartwychwstania.

Wasza pomoc dla dzieci polegać będzie na to, by w Wielki Czwartek,
Wielki  Piątek,  Wielką  Sobotę  i  w  Niedzielę  Zmartwychwstania
wskazać  dzieciom  odpowiednie  fragmenty  Pisma  Świętego
i przeczytać  je  wspólnie.  Jeśli  dziecko  wyrażać  będzie  pragnienie
porozmawiania  o  tych  wydarzeniach  to  porozmawiajcie  tak  jak
potraficie. 

Wielki Czwartek
Powiedz dziecku: Dzisiaj Wielki Czwartek. Przeczytajmy co Piśmie
Świętym jest o tym napisane.
J 13,1-14 (Jezus umywa nogi)
Łk 22,14-20 (Ustanowienie Eucharystii)
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Wielki Piątek
Powiedz  dziecku:  Dzisiaj  Wielki  Piątek.  Przeczytajmy  co  Piśmie
Świętym jest o tym napisane.
Mk 14-15 (Męka Jezusa opisana w dwóch rozdziałach – czternastym
i piętnastym.

Wielka Sobota 
Powiedz dziecku: Dzisiaj Wielka Sobota. Mało jest o tym w Piśmie
Świętym. Przeczytajmy końcówkę wczorajszego fragmentu:
Mk 15,37-47 (śmierć Jezusa i złożenie do grobu)
Dzisiaj pójdziemy poświęcić koszyk z pokarmami, ale najważniejsze
dla  nas  będzie  pomodlić  się  przy  grobie  Pana  Jezusa,  który  na
Wielkanoc  budowany  jest  w  każdym  kościele  na  pamiątkę  tego
wydarzenia.
 
Niedziela Zmartwychwstania
Powiedz  dziecku:  Dzisiaj  Niedziela  Zmartwychwstania.
Przeczytajmy co Piśmie Świętym jest o tym napisane:
Mt 28 (Zmartwychwstanie – cały dwudziesty ósmy rozdział)

Jeśli na Wielkanoc nie pójdziecie z dzieckiem do kościoła (nie mówię
o  chorobie  czy  jakimś  nieszczęściu)  to  przekreślicie  całe  jego
przygotowanie do Pierwszej Komunii.

Mam jednak nadzieję, że się spotkamy.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz


