
Drodzy Uczniowie! 

Od Niedzieli Palmowej wkroczyliśmy w obchody Wielkiego Tygodnia. To znak, że już bardzo blisko do 

Triduum Paschalnego (trzech wielkich dni: Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty),  

a przede wszystkim do najważniejszych świąt dla chrześcijan ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA. 

Minął już kolejny tydzień naszej pracy w ten nietypowy sposób, dlatego dziś chcę napisać parę słów 

podsumowania, tego co w tym czasie się wydarzyło.  

Na początku chcę Wam bardzo gorąco podziękować za pracę, jaką włożyliście w tym czasie. Wiem, że 

to nie jest łatwe i od każdego z nas (mam tu na myśli także Waszych Rodziców) wymagające wiele 

wysiłku i zaangażowania. Dlatego dziękuję Wam, za wszelką pracę, każdy wysiłek, który włożyliście by 

zmierzyć się z zadaniami. Byliście bardzo dzielni. Dlatego w tym miejscu  chciałabym byście 

podziękowali Waszym Rodzicom i Dziadkom za wszelką pomoc jaką Wam okazują. Zobaczcie jak ONI 

są bardzo ważni w naszym życiu, a czasami o tym zapominamy.  

Moi Drodzy na dziś nie będzie konkretnego zadania, tylko poniżej wpiszę link do specjalnej platformy 

przygotowanej na czas Wielkiego Tygodnia i Okresu Zmartwychwstania Pańskiego: „HOLYWEEK – 

Rodzinna Wielkanoc”. Jest to platforma z której śmiało możecie korzystać Wy, Wasze rodzeństwo jak 

i Wasi Rodzice. Zachęcam, by tam zaglądnąć, gdyż każdy może znaleźć coś ciekawego, co jeszcze 

lepiej pomoże mu przeżywać czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy! 

https://holyweek.pl/wielkanoc/?fbclid=IwAR1aGc4eoHWeITSVmTI9eNa5yiABRUDUt8xlv46uBbj2Euaj

I1frLtVwDsQ 

lub 

https://holyweek.pl/wielkanoc/        (łatwiej będzie wpisać w  pasek adresu przeglądarki) 

Zachęcam również do odwiedzania strony naszej szkoły w zakładce Religia jest kilka ciekawych 

propozycji na ten świąteczny czas. 

 

A na koniec Moi Drodzy chciałabym Wam i Waszym Rodzinom złożyć życzenia: 

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, 
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam radość, 
pokój oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha!  

Niech Zmartwychwstały Chrystus udziela Wam obfitych łask na każdy dzień Waszego życia. 

Z Panem Bogiem 

Pozdrawiam Ewa Bielecka 
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