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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Dlaczego Triduum, skoro dni są cztery?
Nazwa „Triduum Paschalne” jest myląca. Wskazuje
na to, że mówimy o trzech dniach. Jeśli zaczniemy je
liczyć, to okaże się, że dni są cztery: Wielki Czwartek,
Wielki Piątek, Wielka Sobota i główna liturgia Triduum
Paschalnego – Wigilia Paschalna, którą celebrujemy
w sobotę wieczorem, ale rozpoczynamy nią Niedzielę
Zmartwychwstania, czyli czwarty dzień.
Problemy z obliczeniami wynikają z tego, że w Kościele te dni zawsze traktuje się jako jeden. Liturgie są

trzy, ale tak naprawdę, od czwartkowego wieczoru
cały czas będzie trwała jedna i ta sama liturgia, która skończy się w nocy z soboty na niedzielę.
Na potwierdzenie tego istnieje bardzo czytelny dowód: żadna z liturgii nie zakończy się błogosławieństwem, które zwykle udzielane jest na końcu nabożeństw. Wielko – czwartkową mszę Wieczerzy Pańskiej
rozpoczniemy znakiem krzyża, a błogosławieństwem
zakończą się dopiero ceremonie Wigilii Paschalnej.

WIELKI CZWARTEK
Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze
mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład,
abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. (J 13, 1315)
Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika – ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Przez wszystkie pokolenia Żydzi
spożywali Paschę na pamiątkę wyjścia z ziemi egipskiej
i zawarcia z Bogiem przymierza na Synaju. Podobnie
było podczas Ostatniej Wieczerzy. Ale Jezus nadał tej
uczcie nowy sens. Mówi o tym drugie czytanie. Święty
Paweł przypomina słowa Jezusa: „To jest Ciało Moje za
was wydane”. Jak baranek został zabity, by uratować

od śmierci pierworodnych w Egipcie, tak Jezus nazajutrz zostanie zabity, by wszystkich ludzi uratować od
śmierci wiecznej.
Chrześcijanie - zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” - sprawować mają pamiątkę
Jego śmierci i zmartwychwstania przez spożywanie
Ciała i Krwi Chrystusa. Przewodzić jej będą ci, którzy
przez modlitwę i włożenie rąk w sposób szczególny
uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa.
Ewangelia przypomina o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi. Ten, którego nazywamy
„Nauczycielem i Panem” zrobił coś, co zwykle czynił
sługa. Na pamiątkę tego wydarzenia w wielu parafiach
po homilii kapłan umywa wybranym parafianom nogi.
Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie

w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu...
Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje
przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji , zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni uczniowie czuwać będą wraz z Jezu-

sem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu,
zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna
lampka, cichną dzwony i organy a ołtarz, przy którym
jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę,
stoi obnażony i pusty. Wchodzimy w czas Bożej męki...

WIELKI PIĄTEK
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus
zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.
(Łk 23, 44-46)
W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach
adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej... Późnym popołudniem
rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia –
Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części:
Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii.
Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich
dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem
kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są
nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej. W Jego ranach jest nasze zdrowie...
Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały świat.
Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni
wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki
Piątek ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan odsła-

nia krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym
zawisło zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadając:
„Pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana, wielbiąc Zbawiciela.
Przychodzi czas, aby ucałować krzyż Jezusa. Śpiewa
się przy tym zazwyczaj jedną z najbardziej przejmujących pieśni - „Ludu mój ludu”. Ukazuje ona, co Bóg
zrobił dla Izraelitów, gdy wychodzili z ziemi egipskiej,
i czym oni odpłacili Jego Jednorodzonemu Synowi.
Każdy może dodać w myśli własną zwrotkę. Bo każdy
doświadczył od Boga wielu dobrodziejstw, a często
odpłaca Mu grzechem.
Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Nie
ma przeistoczenia. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Karmimy się pokarmem,
który daje życie wieczne...
Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na
pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki
Jezusa. Tego wieczoru i przez cały następny dzień trwa
adoracja. Wielu przyjdzie także ucałować krzyż. Bo „na
drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie
krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie
zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez
Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.

WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie
płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie
mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat. (J 16, 20.33)
Wydawało się, że wszystko się skończyło. Bo zazwyczaj
śmierć kończy wszystko. Ale nie w tym przypadku.
Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że
nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus,
zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie
wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas
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Liturgii Wielkiej Soboty [a precyzyjnie mówiąc: liturgii
Wigilii Paschalnej].
To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się
wieczorem. Liturgia Wigilii Paschalnej nie jest typową
Mszą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego
ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreśli
na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na
polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku,
umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie
krzyża. Bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec,

Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu
chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.
Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy doświadczyli w swoim
życiu lęku przed ciemnością, wiedzą, czym dla człowieka jest światło. Rozprasza nie tylko ciemności, ale także
obawy. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci, który
na powrót wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie
musimy się już bać największego wroga, śmierci, skoro
On ją pokonał. „Światło Chrystusa” - śpiewa kapłan
i wszyscy zapalają od Paschału świece. W kościele robi
się jeszcze jaśniej. Mrok jest już przezwyciężony.
A gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa, zapalają się wszystkie światła.
Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Może
się składać na nią aż dziewięć czytań, które pokazują
całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez
wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do
czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem,
by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata
trzeciego dnia powstał z martwych. Święty Paweł pokazuje, że udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi chrztu,
który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim
zmartwychwstać do Nowego Życia. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji - Liturgia Chrzcielna.
Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili
przyjmowała chrzest. Dziś, po błogosławieństwie wody,
najczęściej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i mo-

dlimy się za tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznają wiarę
w Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy
do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z miłości do
człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez
chrzest, karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego Ciało i Krew
są pokarmem na życie wieczne.
W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów
odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna. Chrześcijanie
całemu światu ogłaszają radosną wieść: możecie już
otrzeć łzy, śmierć została pokonana. Ta procesja może
mieć też miejsce następnego dnia rankiem, przed
pierwszą Mszą świętą. Gdy wschodzi słońce, jakże wyraziście brzmią słowa wielkanocnego orędzia: „Niech ta
świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który
oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje
na wieki wieków”.
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma
Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak
wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły
to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. Lecz
słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im
wiary. (Łk 24, 5b.8-9.11)

PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO
WIELKI CZWARTEK

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
Okazja do spowiedzi

- godz. 18.00
- do godz. 22.00
godz. 20.00 - 21.00

WIELKI PIĄTEK

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
- od godz. 7.00
Okazja do spowiedzi
godz. 20.00 - 23.00
Droga Krzyżowa dla dzieci
- godz. 10.00
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
- godz. 15.00
Obrzędy Wielkiego Piątku
- godz. 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
przy Bożym Grobie
Droga Krzyżowa

- do godz. 24.00
- godz. 23.00

WIELKA SOBOTA

Adoracja Najświętszego Sakramentu
przy Bożym Grobie
- od godz. 7.00
Poświęcenie pokarmów:
godz. 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 oraz 15.00
Wigilia Paschalna
- godz. 18.00
Procesja Rezurekcyjna
– Niedziela, godz. 06.30

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 14.IV
Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu
Pana Jezusa do Jerozolimy. Gałązkami palmowymi pozdrawiamy Chrystusa jako naszego Pana i Króla. Łączymy
się dzisiaj poprzez dzieje z rzeszami w Jerozolimie, które

niegdyś witały Jezusa słowami: Hosanna synowi Dawidowemu! Błogosławiony Król, który przychodzi w imię
Pańskie.
Do nabycia świece Caritas i baranki wielkanocne. KoStrona | 3

lejno 4.50 i 5 zł. Co złożycie więcej będzie przeznaczone
na cele charytatywne parafii.
W Wielkim Tygodniu okazja do spowiedzi w poniedziałek, wtorek i środę godzinę przed Mszami świętymi
wieczornymi. W Wielki Czwartek zaraz po Liturgii Wieczerzy Pańskiej (ok. godziny). W Wielki Piątek od 20.00 –
23.00. Prosimy. by sakramentu pojednania i pokuty nie
zostawiać na ostatnią chwilę
W Wielką Środę od godziny 8.00 odwiedzimy chorych
z wizytą świąteczną. Prosimy ich zgłaszać w zakrystii.
Triduum paschalne: W Wielki Czwartek w katedrze
o godz. 10.00 Liturgia Eucharystyczna z poświęceniem
Krzyżma. W naszym kościele msza święta Wieczerzy
Pańskiej o godz. 18.00. Wspominamy ustanowienie
przez Chrystusa Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Zapraszamy
wszystkich na celebrację Liturgii Męki Pańskiej na godz.
18.00. Składka z tego dnia przeznaczona jest na utrzymanie Bożego Grobu w Jerozolimie.
W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godz.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00. Na obchody Liturgii

Paschalnej zapraszamy na godz. 18.00. Prosimy o przyniesienie świec, byśmy mogli odnowić przymierze Chrztu
świętego. Procesja rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.30.
W gablocie wywieszony jest szczegółowy plan Triduum i plan adoracji przez poszczególne grupy i ulice. Prosimy, by w Wielką Sobotę dostosować się do wyznaczonych godzin, by cała parafia mogła wziąć udział w czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem.
W czasie Triduum istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy zwykłe warunki odpustu, spełnią następujące dzieła:
a) w Wielki Czwartek udział we Mszy Wieczerzy Pańskiej
i uroczyste odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem, b) w Wielki Piątek – udział w Adoracji Krzyża, ucałowanie Krzyża, c) w Wielką Sobotę – udział
w Liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń
Chrztu świętego.
Dziękujemy za ofiary złożone przez Was na potrzeby
parafii w kwocie 4930 złotych.
Prasa katolicka… kolejny numer naszej gazetki parafialnej Kairos (oprac. tekstów: ks. Rafał Dendys).

INTENCJE MSZALNE 15.IV-21.IV
WIELKI PONIEDZIAŁEK – 15. IV
18.oo 1) z okazji urodzin Łucji, Antoniego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
2) + Gertruda Konasiuk (od rodziny Szczyrbowskich z Rudzicy)
3) + Marcin Schimke (od Heleny Szimke z rodziną)
WIELKI WTOREK – 16. IV
7.oo + Jerzy Janota (od wnuczki Edyty z rodziną)
18.oo 1) + Genowefa Fabia (od koleżanki Ani)
2) + Teofil Faruga, żona Marta, córka Aniela
WIELKA ŚRODA – 17. IV
7.oo + Józef Faruga (od siostry Agaty z rodziną, brata
Jurka)
18.00 1) z okazji 30 roczn. ślubu z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
2) + Eugenia Wróbel (od syna Zygmunta)
WIELKI CZWARTEK – 18. IV – MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY
PAŃSKIEJ
18.oo 1) o świętość życia kapłanów
2) + Gertruda Konasiuk (1 roczn. śmierci)
3) w intencji szafarza parafii Jasienica Jerzego
Kanika o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św.
4) + Franciszka, Edwin Szczyrbowscy, syn Czesław, Marian, synowa Krystyna
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5) + Andrzej Skowron (od brata Henryka z rodziną)
WIELKI PIĄTEK – 19. IV
18.oo LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKA SOBOTA – 20 IV – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
18.oo 1) + Karol, Antonina Żur, zięciowie, wnuki
2) za Parafian
3) + Janusz Jasiński (od żony)
4) + Mieczysław Suchy (od córki z mężem i dziećmi)
5) + Hermina Klimczak (od syna z rodziną)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 21. IV
7.oo 1) w roczn. ślubu Elżbiety i Franciszka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże w rodzinie
2) + Jan Krupa (od żony)
8.3o 1) + Jan Łoboz, rodzice Magdalena, Jan Łoboz,
dwóch synów, synowa, Anna, Marian Jurkiewicz
2)+ Kazimierz Gańczarczyk (od brata Jana z rodziną)
10.oo 1) + Stanisław Szymlak (roczn. śmierci), żona
Marta, Jadwiga, Rudolf, Józef Jończy
2) + Krzysztof Jędrysek, ++ z rodziny, bratanek
Daniel
11.3o 1) CHRZTY
2) + Anna, Kazimierz Madejek, syn Stanisław
17.oo + Maria Bem (od siostry Rozalii)

