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  DZIECIĘCA AKADEMIA 

  CYWILIZACJI MIŁOŚCI 
 

NUMER 7 
       Kwiecień 2021 

  
 

Jezus 
Zmartwychwstał! 
Alleluja! Alleluja! 

Alleluja! 
Głośno dziś 
śpiewajmy i 

zwycięstwo Jego 
wielkie wszędzie 

rozgłaszajmy! 
 

 

Co w kwietniowym numerze? 

 

Wielki Tydzień  
 Święta Wielkanocne 

Święto Miłosierdzia Bożego i Tydzień Miłosierdzia 
Ogólnopolski Tydzień Biblijny  

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi 
Opowiadanie  

Liturgia Eucharystyczna 
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WIELKI TYDZIEŃ 
Niedziela Palmowa otwiera Wielki 
Tydzień i upamiętnia wjazd Jezusa 
do Jerozolimy, kiedy witające go 
tłumy rzucały na drogę gałązki. 
Tego dnia przychodzimy do 
kościoła z palmą, którą po 
poświeceniu przynosimy do domu 
by strzegła go od nieszczęść i 
zapewniała błogosławieństwo Boże. Poniedziałek, wtorek i środa 
Wielkiego Tygodnia to dni szczególnie poświęcone sakramentowi 

pojednania. Następnie rozpoczyna się Triduum Paschalne. To dla 

Chrześcijan najważniejsze dni w roku.  
 

Wielki Czwartek - na pamiątkę Pierwszej Mszy Świętej i Pierwszej 
Komunii Świętej - wszyscy księża są razem przy ołtarzu, tak jak 
Apostołowie, którzy podczas Ostatniej Wieczerzy wspólnie zasiedli za 
jednym stołem. Jest uroczysta Msza Święta. Wierni przyjmują Komunię 
Świętą, bo pragną Boga, jak pragnie się chleba.  

TRIDUUM PASCHALNE 

WIELKI CZWARTEK 

 

WIELKI PIĄTEK 

 

WIELKA SOBOTA 
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Wielki Piątek – to dzień kiedy 
szczególnie adorujemy krzyż, dzień 
cichutki, nikt nie śpiewa, nikt nie gra na 
organach. Tego dnia Pan Jezus zostaje 
ukrzyżowany i złożony do grobu.  
 

 
Wielka Sobota - w kościele święcimy ogień i wodę 
oraz wielkanocną świecę, która przypomina nam 
Jezusa jako wielkie światło. Przynosimy też w 
koszyczkach do poświęcenia pokarmy. Dlaczego w 
koszyczku jest baranek z chorągiewką? Bo 
symbolizuje Pana Jezusa, który był dobry, kochał ludzi 
i Pana Boga.  
 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

Niedziela Wielkanocna Pierwszy Dzień Świąt - 
Pan Jezus Zmartwychwstał, Zwyciężył!!! 
"WIELKANOC" -  tej nocy Pan Jezus wstał z grobu. 
Wtedy, kiedy wszyscy lamentowali, rozpaczali, że 
już wszystko stracone, gdy już nie mieli żadnej 
nadziei, raptem okazało się, że Pan Jezus jest 
najpotężniejszy. Nieraz smucimy się, bo 
obliczamy po ludzku, że wszystko stracone, a 
tymczasem TRZEBA LICZYĆ NA PANA BOGA, bo 
ON zawsze zwycięży. WIELKANOC to wielkie 
święto mocy Bożej, pokazującej wielkość Pana 
Boga. Moc Boża zmieniła pokaleczone ciało Pana 

Jezusa w ciało chwalebne. Moc Boża zamienia cieniutką, białą hostię w 
ukrytego Pana Jezusa 
Poniedziałek Wielkanocny  
To dugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Zgodnie z tradycją tego dnia oblewamy się wodą stąd 
nazwa lany poniedziałek, śmigus-dyngus. 
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Święto Miłosierdzia Bożego  
i Tydzień Miłosierdzia 
W pierwszą Niedzielę po Wielkanocy 
obchodzimy w kościele katolickim Święto 
Miłosierdzia Bożego. To czas szczególnych łask 
udzielanych nam wszystkim przez Pana Jezusa. 
Cały tydzień od Niedzieli Miłosierdzia Bożego 
to inaczej mówiąc Tydzień Dobroci. Czy wiesz 
czym jest miłosierdzie? Miłosierdzie to po 
prostu DOBROĆ, to w Tygodniu Dobroci trzeba 
uczyć się być dobrym. Żeby stawać się dobrym 
trzeba się uśmiechać, każdemu pomagać i w 
czasie pacierza wyciągać ręce do Pana Jezusa. 
SPRÓBUJ: nie złościć się, nie być upartym, nie 
pchać się na pierwszego, nie leniuchować, nie 

kłamać, nie wrzeszczeć... Bycie dobrym podoba się Panu Bogu. Naśladuj 
Pana Jezusa i ufaj Mu! 
 

Ogólnopolski Tydzień Biblijny 

Tydzień Biblijny  jest obchodzony co roku w Kościele 
katolickim w Polsce i rozpoczyna się w III Niedzielę 
Wielkanocną. BIBLIA to najważniejsza książka o Panu 
Bogu i miłości. Czytamy w niej o tym, że Pan Bóg jest, choć 
Go nie widzimy. Czytamy w niej o tym, że mamy duszę, 
która nie umiera, a kocha, tęskni, myśli i chce dobrze 
czynić. Biblia uczy kochać i myśleć o innych.  
 

22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi 
Jaki piękny jest świat, zachwycajmy się nim. Pan Bóg stworzył go dla nas! 
Czy umiesz podziwiać świat, na który patrzysz. Jaki 
to wielki cud! Mamy oczy i możemy oglądać wielkie 
Boże skarby: niebo, góry, rzeki, kwiaty, słońce, 
trawę, deszcz. Wszystko to Boże dzieła…  

Jezu Ufam Tobie 
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Zadanie: Rozwiąż Krzyżówkę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OPOWIADANIE 

 
Dla mieszkańców wioski, gdzieś na końcu świata, budzący się właśnie 
dzień, miał być dniem szczególnym. Dzisiaj bowiem przybywają nowi 
lokatorzy, którzy mieszkali wiele lat w dużym mieście, lecz postanowili 
odpocząć od zgiełku miasta. Dzieci nie mogły się doczekać, gdyż 
wiedziały, że wprowadzi się nowy kolega Piotruś. W szkole dzieci 
przygotowały duży kolorowy napis: "Gorąco witamy!". Wioska słynęła z 
gościnności, nie było osoby, która by nie uczestniczyła w przygotowaniu 
powitania nowych lokatorów. "Nareszcie są!" - krzyczały dzieci. Na 
podjazd domu, gdzie ma zamieszkać Piotruś podjechał samochód. 
Najpierw wysiadła Mama i Tata Piotrusia. Dzieci przepychały się jedno 
przez drugie, aby ujrzeć nowego kolegę. Po chwili wyłoniła się główka 
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chłopca. Piotruś wyglądał na nieśmiałego i trochę 
oszołomionego. Ręce trzymał w kieszeni, a gdy dzieci 
podchodziły się przywitać wyciągając dłonie na 
przywitanie, Piotruś nagle uciekł na tył domu. Alojzy 
widząc co się stało, powiedział, że porozmawia z chłopcem. 
Piotruś siedział schowany za krzaczkiem i cichutko szlochał. 

Alojzy usiadł obok i przez chwilę się nie odzywał. Czekał, aż Piotruś się 
uspokoi. Po chwili chłopiec sam rozpoczął rozmowę.  
- Nikogo tu nie znam i trochę się denerwuję, bo, bo.. - Piotruś chciał 
dokończyć, ale zaczął się jąkać.  
- Masz problem? Tak? - zapytał Alojzy. Piotruś nieśmiało wyciągnął dłoń 
i ją pokazał.  
- Urodziłem się bez trzech palców i boję się, że dzieci będą ze mnie 
szydzić - Natychmiast schował rękę do kieszeni. Alojzy poklepał 
chłopca po plecach i pokazał mu swój skrywany sekret ściągając 
czapkę.  
- Piotrusiu, co widzisz na mojej głowie? 
- Włosy – odpowiedział chłopiec. 
Nagle Alojzy szybkim ruchem ręki ściągnął perukę, a raczej mały tupecik, 
który nosił od wielu lat, gdyż bardzo szybko zaczął tracić włosy. Alojzy 
bardzo wstydzi się tego, dlatego ukrywa swoją inność pod tupecikiem. 
Piotruś troszkę zaskoczony, ale chyba zaczął rozumieć, co listonosz chciał 
mu przekazać. Razem wrócili przed dom, gdzie Piotruś witał się z każdym 
po kolei, podając odważnie dłoń. Dzieci nawet nie zauważyli jego inności. 
Wieczorem Alojzy zorganizował spotkanie, na którym każde dziecko 
mówiło o tym, dlaczego jest wyjątkowe. Paulinka twierdziła, że jej piegi 
ją wyróżniają, Kamil że złamana jedynka wyróżnia go na tle klasy podczas 
gdy się śmieje, Sabinka pokazała aparat na zębach, Wojtuś pokazał bliznę 
na brzuchu po wycięciu wyrostka, a Marysia opowiedziała o swojej 

nietypowej budowie nerki. Na koniec Piotruś pokazał 
swoją dłoń i opowiedział innym, że po dzisiejszym dniu 
czuje się wyjątkowy. Tego dnia dzieci zyskały nowego 
przyjaciela i uświadomiły sobie, że każde z nich jest 

niepowtarzalne i wyjątkowe. 
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ZADANIE KONKURSOWE 
 

Pan Jezus oddał życie za każdego człowieka, bo każdego z nas uważa za 
wyjątkowego, ważnego i niepowtarzalnego. Dlatego ważne jest 
żebyśmy zastanowili się co w nas jest wyjątkowego. I co ważniejsze 
umieli zauważać tą wyjątkowość u innych. Każdy dorosły i każde dziecko 
jest dla Boga ważne. I dlatego kolejne zadanie będzie z tym związane. 
Zadanie dla dzieci młodszych: narysuj lub wyklej pracę o tym, co 
wyróżnia Cię spośród innych. Wskażą swoje atrybuty, czyli to co czyni 
Cię wyjątkowym. Na pewno każdy ma taką cechę. 
Zadanie dla dzieci starszych: wykonaj KOMIKS o tym dlaczego jesteś 
wyjątkowy i niepowtarzalny. Możesz go narysować lub wykleić np. z 
gazet. Technika dowolna, zachęcamy do kreatywności. Prace 
dostarczcie do końca kwietnia. 

 

LITURGIA 

EUCHARYSTYCZNA 
 

To trzecia część Mszy Świętej, która z ambony 
przenosi się do ołtarza. Kapłan uobecnia Pana Jezusa, 
czyli czyni to co Pan Jezus podczas Ostatniej 

Wieczerzy. Liturgia składa się z następujących etapów: 
Procesja z darami i ofiarowanie: do ołtarza zostają 
przyniesione dary chleba i wina, które  kapłan w modlitwie 
ofiaruje Panu Bogu. To jednocześnie czas na składanie 
darów duchowych, czyli naszych trudów, smutków, 
radości, wysiłków i tego wszystkiego co czynimy dla Pan 

Boga.  
Prefacja: kapłan wielbi Boga i składa mu dziękczynienie 
za wszystkie Jego dzieła, po czym my wszyscy zebrani w 
kościele na znak wdzięczności Bogu wypowiadamy słowa 
„Święty, Święty, Święty”. 
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Modlitwa eucharystyczna: to główny moment 
sprawowanej liturgii. Ksiądz w imieniu Pana Jezusa, 
powtarza te same słowa i gesty z ostatniej wieczerzy. 
Kapłan z wyciągniętymi nad darami dłońmi wypowiada 
słowa konsekracji: (uzupełnij puste pola) 

 
BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM ……………… 

MOJE, KTÓRE ZA……………. BĘDZIE WYDANE. 
BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM 

KIELICH…………………….. MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, 
KTÓRA ZA……………. I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA 

ODPUSZCZENIE ……………………….. TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ. 
 

Następuje najważniejszy moment Mszy św. 
czyli Przeistoczenie. Hostia czyli biały opłatek 
i kielich wina wyglądają tak samo jak 
przedtem, ale Bóg dokonuje cudu przemiany. 
Chleb staje się Ciałem, a wino Krwią 
Chrystusa. Ksiądz mocą Pana Jezusa dokonuje 
tej samej cudownej przemiany. Na każdej 
Mszy Świętej jesteśmy świadkami tego cudu 
nad cudami. 
 

Następnie rozpoczynają się obrzędy Komunii 
Świętej. Najpierw odmawiamy Modlitwę Ojcze nasz, 
a następnie ma miejsce obrzęd pokoju. Komunia 
Święta, jest najdoskonalszym wyrazem zjednoczenia 
człowieka z Bogiem na ziemi. Pan Jezus staje się dla 
nas pokarmem i przyjmujemy go do swojego serca. 
 

Ostatnim elementem obrzędów liturgii Eucharystycznej jest 
dziękczynienie. Po zakończeniu Komunii Świętej przez 
chwilkę modlimy się w skupieniu lub śpiewamy pieśni 
wielbiące Boga. 

  


