
RELIGIA, 16.04.2020R. 

 

Dziś przypomnimy sobie podstawowe informacje, dotyczące niedawno minionych 

świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przeczytaj poniższe informacje i zapisz 

podaną na końcu notatkę w swoim zeszycie. 

 

Temat: Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

 

1. Wielkanoc, Zmartwychwstanie Pańskie to najstarsze i najważniejsze 

święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: 

jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 

2. Poprzedzający Wielkanoc tydzień, stanowiący okres wspominania 

najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest 

Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek 

(wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania 

znane są jako Triduum Paschalne. Niedziela wielkanocna rozpoczyna się 

już w sobotę po zapadnięciu zmroku. Rozpoczyna ją Wigilia Paschalna, 

podczas której zapala się paschał – wysoką woskową świecę, która 

symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Jest to również ostatni dzień 

Triduum Paschalnego,  

3. Świętowanie Wielkanocy rozciąga się na kolejne osiem dni – oktawę 

wielkanocną, a szerzej - na cały Okres wielkanocny, trwający 50 dni,  

a którego zakończeniem jest dzień pięćdziesiątnicy – Niedziela Zesłania 

Ducha Świętego.  

4. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest wspominana w ciągu roku 

liturgicznego poprzez świętowanie niedzieli. Jak się wyraził Jan Paweł II  

w liście Dies Domini, niedziela jest „paschą tygodnia, podczas której 

świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie  

w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek «nowego stworzenia». 

 



 

NOTATKA: 

I. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. 

II. Śmierć Chrystusa na krzyżu, przez którą dokonało się zbawienie świata 

oraz Zmartwychwstanie, to wydarzenia, które nadają sens całemu życiu 

chrześcijanina. Dlatego też Święta Wielkanocne, poczynając już od 

Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, kiedy wspominamy te 

wydarzenia, są najważniejszym czasem w ciągu roku.  

III. Wagę Wielkanocy podkreśla chociażby to, że do świąt przygotowywaliśmy 

się przez 40 dni postu. W Niedzielę Palmową, która rozpoczęła Wielki 

Tydzień, podjęliśmy drogę pójścia za Jezusem Chrystusem, który wjechał 

do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać.  

IV. Niedziela Zmartwychwstania i okres wielkanocny to ukoronowanie tej 

drogi – wielkie zwycięstwo życia nad śmiercią. Jako katolicy wierzymy, że 

dostąpimy udziału w Zmartwychwstaniu tak jak Chrystus, i tę radość 

właśnie świętujemy. 

  



Do przeczytania dla chętnych. 

Zwyczaje świąteczne w Polsce 

Do XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiane były o północy, potem 

świętowano rezurekcję rano (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie). Do dnia 

dzisiejszego w większości polskich parafii msze rezurekcyjne są odprawiane  

o poranku. Zapowiada ją uroczyste bicie dzwonów, głoszące, że Chrystus 

zmartwychwstał. Gdzieniegdzie w Polsce słychać również kanonadę ze strzelb, 

petard, armatek i moździerzy, a cały ten harmider ma budzić świat do życia.  

 

Rezurekcję poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. 

Rozpoczyna się przy znajdującym się w kościele symbolicznym Grobie Pańskim, 

przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie, 

niosąc monstrancję z Hostią kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, [przy 

którym dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym 

ogłosić zmartwychwstanie]. W procesji niesiona jest również figura Chrystusa 

Zmartwychwstałego. Oznaką radości są również używane w okresie 

wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał z odpowiedzią: 

Zmartwychwstał prawdziwie lub Prawdziwie powstał. 

 

W polskim zwyczaju, po porannej rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego 

śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem 

się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne 

babki i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych 

kwiatów. W niektórych regionach, np. na Śląsku, rodzice chowali w domu lub  

w ogrodzie koszyczki ze słodyczami, prezenty od wielkanocnego zajączka, na 

poszukiwanie których wyruszały dzieci.  

Niedziela, podobnie jak i poniedziałek, są w Polsce dniami wolnymi od 

pracy. Tradycyjnie spędza się je w domu, w gronie rodzinnym. 


