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Czwartek – dzie�ustanowienia Eucharystii i Kap�a�twa. </strong>Msza �w. Wieczerzy Pa�kiej o 17.00, nast�nie
przeniesienie Naj�wi�szego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 21.00.<strong>Wielki Pi�tek – dzie�M�i
i �mierci Pana Jezusa.</strong> Adoracja Naj�wi�szego Sakramentu od godz. 8.00 przez ca�y dzie� Liturgia
Wielkiego Pi�tku i Adoracja Krzy�a �w. o godz. 17.00. Po nabo�e�twie przeniesienie Pana Jezusa do Grobu i
adoracja do 21.00. W Wielki Pi�tek obowi�zuje nas post �cis�y.<strong>Wielka Sobota – Adoracja Naj�wi�szego
Sakramentu</strong> przy Grobie Pa�kim od 8.00 przez ca�y dzie� Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej
rozpocznie si�po�wi�eniem ognia o godz. 17.00 – przynosimy �wiece.<strong>Niedziela Zmartwychwstania Rezurekcja godz. 6.00</strong>, pozosta�e msze �w. o 9.30, 11.30 i 13.00 <p>�wi�e Triduum Paschalne M�i,
�mierci i Zmartwychwstania Pa�kiego rozpoczyna si�liturgi� Eucharystyczn� Wieczerzy Pa�kiej wieczorem w
Wielki Czwartek, a ko�zy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pa�kiego. Opr�z Mszy �w. Wieczerzy Pa�kiej
�wi�e Triduum obejmuje liturgi�M�i Pa�kiej w Wielki Pi�tek oraz liturgi�Wigilii Paschalnej, kt�a rozpoczyna
si�w sobot�po zachodzie s�o�a. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, a nie, jak to si�cz�to
przyjmuje, poranna Msza �w. w Niedziel�Zmartwychwstania Pa�kiego. Msza �w. Wieczerzy Pa�kiej Obchody
Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pa�kiej, sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem. Celebracja ta ma
przypomnie�Ostatni� Wieczerz�Chrystusa spo�ywan� w wieczerniku z uczniami na dzie�przed m��. Trzeba
podkre�li� �e �aden dzie�z �ycia Pana Jezusa nie zosta� tak dobrze udokumentowany, jak Wielki Czwartek i
Wielki Pi�tek. Jest to uderzaj�ca pieczo�owito��Ewangelist�. Wydarzenia Wielkiego Czwartku mo�na
podzieli�na dwie fazy: to, co si�wydarzy�o w Wieczerniku, oraz wypadki, kt�e mia�y miejsce na G�ze Oliwnej.
Liturgia tego dnia wyra�nie je wyodr�nia. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty:
Eucharysti�i Kap�a�two. Na pami�tk�tego wydarzenia liturgi�wielkoczwartkow� sprawuje si�w kolorze
bia�ym. Podczas niej dokonuje si�obrz�u umycia n� przypominaj�c to, co dokona�o si�w wieczerniku, kiedy
Chrystus umy� nogi Aposto�om. Po Eucharystii kap�an wynosi Naj�wi�szy Sakrament do specjalnej kaplicy ciemnicy, w kt�ej nast�nie trwa adoracja. Jest to w symboliczny spos� przypomnienie modlitwy Chrystusa w
Ogr�cu. Liturgia Wielkiego Pi�tku Wielki Pi�tek to dzie�zadumy, w kt�ym rozwa�a si�m��Chrystusa, dlatego
te� u�ywane s� czerwone szaty liturgiczne. Ca�a liturgia tego dnia jest przepojona powag� oraz skupieniem.
Podczas wszystkich obrz�� milcz� organy i dzwony, za� surowy charakter wystroju wn�rza ko�cio�a podkre�la
pokutny charakter dnia. W Wielki Pi�tek nie udziela si��adnych sakrament�. Wyj�tkiem jest sakrament chorych,
kt�ego mo�na udzieli� ale tylko w sytuacjach zagro�enia �mierci�. Mimo takiej surowo�ci, ca�a liturgia, cho
powa�na, przepe�niona jest nadziej�. W tym bowiem dniu dokona�o si�zapowiadane od tysi�cleci przez prorok�
zbawienie ludzko�ci. Mo�na by rzec, �e to dzie�przebaczenia i powszechnej amnestii. Tego dnia nie odprawia si
Mszy �wi�ej, poniewa� Chrystus – najwy�szy Kap�an – sam z�o�y� ofiar�z siebie. Eucharystii nie sprawuje
nawet papie�. Na obrz�y Wielkiego Pi�tku sk�adaj� si� liturgia s�owa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja
krzy�a, kt�ej tradycja si�a IV wieku, a tak�e Komunia �wi�a. Obrz�y ko�z� si�przeniesieniem Eucharystii do
Bo�ego Grobu i adoracyjnym czuwaniem. Wigilia Paschalna Obrz�y Wigilii Paschalnej stanowi� nierozerwaln�
ca�o��z Wielkanoc� i dlatego s� bogate w tre�ci liturgiczne i obrz�owe. Na wielkanocny charakter liturgii
wskazuje bia�y kolor szat liturgicznych. �yczeniem Ko�cio�a jest, by obrz�y Wigilii Paschalnej rozpoczyna�y si
wieczorem w sobot� ale nie wcze�niej jak po zachodzie s�o�a. Podkre�la to ju� sama nazwa "wigilia", kt�a w
pierwotnej tradycji chrze�cija�kiej by�a zawsze nocnym czuwaniem. Tak jest i w tym przypadku. Zgodnie z
wielowiekow� tradycj�, jest to noc modlitewnego czuwania przed dniem Zmartwychwstania Chrystusa. Druga cz�
nazwy - "paschalna" pochodzi z j�yka hebrajskiego od s�owa "pascha" i oznacza tyle co "przej�cie". Wskazuje ona
na przej�cie z grzechu do odkupienia, przej�cie Jezusa z tego �wiata do Ojca, a wreszcie prawdziwe i ostateczne
przej�cie od �mierci do �ycia. Dla �cis�o�ci nale�y jednak podkre�li� �e w odr�ieniu od okre�lenia Wigilia
Paschalna, kt�e oznacza obrz�y sprawowane w nocy z Wielkiej Soboty na Niedziel�Zmartwychwstania Pa�kiego,
samo s�owo "pascha" dzi� dotyczy nie tylko Wigilii Paschalnej lub Niedzieli Wielkanocnej, ale ca�ego Triduum.
Liturgia Wielkiej Soboty trwa do��d�ugo, bo dotyczy tego, co najwa�niejsze - ca�ej tajemnicy Zbawienia. Po dniu
milczenia i modlitwy, kiedy adorujemy Jezusa z�o�onego w grobie, w momencie, gdy zapadnie zmrok, Ko�ci
gromadzi si�na �wi�ych obrz�ach. Wierni, pragn�cy by�pos�uszni upomnieniu Ewangelii, trzymaj�c zapalone
�wiece w r�ach, staraj� si�by�podobni do ludzi, kt�zy oczekuj� na przyj�cie swojego Pana. Chc�, gdy powr�i,
aby zasta� ich czuwaj�cych i zaprosi� do swojego sto�u na niebiesk� uczt� Liturgia tej nocy ma cztery cz�i:
- obrz� �wiat�a, na kt�y sk�adaj� si�po�wi�enie ognia, przygotowanie pascha�u, procesja do ko�cio�a i
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�piew hymnu o nazwie Exultet; - liturgia s�owa, kt�� tworzy a� dziewi� czyta�(ukazuj� one wielkie dzie�a
Boga, jakich dla swojego ludu dokona� Pan, wtedy te� rozlega si�potr�ne, radosne Alleluja, kt�e rozbrzmiewa
pierwszy raz po czterdziestodniowej przerwie); - liturgia chrzcielna, podczas kt�ej nast�uje b�ogos�awie�two
wody chrzcielnej, odnowienie przyrzecze�chrzcielnych, a w niekt�ych ko�cio�ach obrz� chrztu i bierzmowania;
- liturgia eucharystyczna, podczas kt�ej Chrystus Pan zaprasza do sto�u wszystkich odkupionych Jego �mierci� i
zmartwychwstaniem. Pami�ajmy o ogromnej wadze Triduum Paschalnego i o jego g��okiej wymowie, a tak�e
pi�nie liturgii i starajmy si�jak najlepiej prze�y�ten najwa�niejszy czas w ci�gu ca�ego roku liturgicznego. ks.
Gabriel Pisarek scj zrodlo: katolik.pl
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