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42 Jezus dla nas umiera 
i zmartwychwstaje 
triduum paschalne

Triduum paschalne to święte „trzy dni”. To dni, w których dokonało się nasze zba-
wienie. Wspominamy wtedy i przeżywamy na nowo mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
Pana Jezusa. 

Te trzy dni są jak jeden bardzo długi dzień: jego obchody zaczynają się wieczorem 
w Wielki Czwartek i trwają poprzez Wielki Piątek i Wielką Sobotę aż do Wigilii Paschal-
nej, a kończą się Mszą Świętą zmartwychwstania.

PRZECZYTAJMY RAZEM

wielki Czwartek – msza wieczerzy pańskiej

Rano w katedrze święci się nowe oleje. Służą one potem podczas sakramentu chrztu, 
bierzmowania i namaszczenia chorych. Kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie.

Wieczorem zaczyna się Msza Wieczerzy Pańskiej. Wspominamy Ostatnią Wieczerzę 
Pana Jezusa z Apostołami. Kiedy kapłan bierze chleb w swoje ręce, mówi o tym, co uczy-
nił Pan Jezus: 

On to w dzień przed męką, to jest dzisiaj, wziął chleb... 
Tak, to dzieje się dla nas dzisiaj i my w tym uczestniczymy! 
Ale przedtem jeszcze w wielu kościołach kapłan myje nogi dwunastu mężczyznom, 

tak samo, jak zrobił to Jezus w Wieczerniku. Chociaż był Synem Bożym i Panem, postę-
pował jak sługa. Uczył nas miłości. Pokazał, że tylko ten jest wielki, kto potrafi  kochać 
i służyć innym. 

Tego dnia liturgia się nie kończy, 
zostaje tylko przerwana do następ-
nego dnia. Po Komunii Świętej 
przenosi się Najświętszy Sakrament 
do ołtarza przechowania. W wielu 
kościołach wierni przez całą noc 
modlą się i dziękują Jezusowi za to, 
że pozostał z nami w Najświętszym 
Sakramencie i poświęcił się dla nas, 
abyśmy mogli żyć wiecznie.
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Od tego wieczoru w kościele zamiast dzwonów słychać drewniane kołatki. Obrus 
z ołtarza zostaje ściągnięty. Nie ma kwiatów. W świątyni panuje nastrój powagi, krzyże 
są zasłonięte, a puste tabernakulum otwarte na oścież.

MODLITWA

Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

wielki piątek – męka i śmierć pana jezusa

W Wielki Piątek wspominamy i przeżywamy mękę i śmierć Pana Jezusa. Po południu 
gromadzimy się w kościele. Kapłan w czerwonej szacie wychodzi do ołtarza. Czerwień 
to kolor krwi i męki. W pełnej oczekiwania ciszy kapłan kładzie się krzyżem, twarzą do 
ziemi i z rozłożonymi rękami. Wszyscy klękamy, by uniżyć się przed Bogiem. Tylko tak 
możemy wyrazić wdzięczność i cześć za dar zbawienia. Bez powitań, bez śpiewów roz-

poczyna się liturgia słowa. Czytania zapowiadają to, co się wydarzy: sąd nad Jezusem, 
wyrok na Niego, Jego mękę i śmierć. Przeżywamy to wszystko, słuchając Ewangelii we-

dług św. Jana. 
Potem w procesji wnosi się krzyż okryty fioletowym materiałem. Kapłan śpiewa:
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Odpowiadamy:
Pójdźmy z pokłonem!
Klękamy. Powtarza się to trzy razy, a za każdym razem kapłan odsłania część krzyża. 

Potem kapłani rozdają Komunię Świętą.

Potem podchodzimy, aby oddać 
cześć Jezusowi – adorujemy krzyż 
przez ucałowanie go.

Po adoracji krzyża następuje mo-

dlitwa powszechna. Wspomina się 
w niej wszystkich: wierzących i nie-

wierzących, dobrych i złych – Chry-

stus bowiem umarł za wszystkich bez 
wyjątku. Nie ma człowieka, na któ-

rym by Mu nie zależało.
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Gdy Pan Jezus umarł, Jego ciało zostało złożone w grobie. Na pamiątkę tego pogrzebu 
w kościele przenosi się Najświętszy Sakrament w monstrancji do grobu Pańskiego.

MODLITWA

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

wielka sobota – czuwanie przy grobie jezusa

W ciągu dnia przychodzimy do kościoła, by poświęcić pokarmy. W ten sposób wyra-

żamy Bogu wdzięczność za wszystko, co mamy. Szczególnie za to, że podtrzymuje nasze 
życie, dając nam codzienne pożywienie.

Gdy będziesz w kościele w Wielką Sobotę, zwróć uwagę na szeroko otwarte taber-
nakulum: teraz nie musisz przed nim klękać. Najświętszego Sakramentu szukaj 

przy grobie Pańskim – tu uklęknij. Zapewne grób jest przystrojony: kwiaty, płótna, figu-

ra zmarłego Jezusa. Niech jednak twój wzrok przyciąga przede wszystkim Jezus w Naj-
świętszym Sakramencie.

wigilia paschalna – zmartwychwstanie pańskie

Nikt z ludzi nie wie, w którym momencie nocy Pan Jezus zmartwychwstał. Nikt z lu-

dzi tego nie widział. Być może właśnie w sobotnią noc, gdy Jego uczniowie i Matka opła-

kiwali Jego śmierć. W niedzielę rano grób był już pusty. Przy grobie aniołowie opowia-

dali o Zmartwychwstaniu Pańskim, a Maria Magdalena spotkała Pana Jezusa żywego.
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Dlatego Kościół w nocy 

z Wielkiej Soboty na Nie-

dzielę Zmartwychwstania 
już cieszy się ze zwycięstwa 
Chrystusa. Spotykamy 
się w ciemnościach, póź-

nym wieczorem. Przed 
kościołem płonie ognisko. 
Kapłan święci ogień i od 

niego zapala paschał, który 
jest znakiem zmartwych-

wstałego Chrystusa.

Kapłan lub diakon, wnosząc paschał do 
kościoła, ogłasza:

Światło Chrystusa!
Odpowiadamy z radością:
Bogu niech będą dzięki!
Od płomienia paschału zapalamy nasze 

świece. Chrystus zmartwychwstał, pokonu-

jąc smutek i ciemność!
Teraz kapłan lub diakon śpiewa „Weselcie 

się!”. Jest to najradośniejsza pieśń Kościo-

ła. Chrystus zmartwychwstał i odkupił nas! 
W tej pieśni wychwala się świętą świecę, a na-

wet pszczołę, dzięki której powstał wosk na 
paschał. Dzięki tej świecy rozjaśnia się noc. 
Ona jest znakiem Zmartwychwstałego Pana.

Po śpiewie słuchamy czytań ze Starego Testamentu. To cała historia naszego zbawie-

nia, od samego stworzenia świata! Są tam też opowieści z dziejów Izraela, na przykład 
o cudownym przejściu przez Morze Czerwone. Są czytania niosące radość, na przy-

kład o tym, że od Boga wszystko mamy za darmo. A także o tym, że wszystkie grzechy 
zostaną zgładzone. Cała wielka rodzina Pana Jezusa słucha tych czytań. Słuchamy 
i zachwycamy się, że tak wiele otrzymaliśmy od Pana Boga!

Znowu następuje radosny śpiew:
Chwała na wysokości Bogu…
Wszystkie dzwony i dzwonki zaczynają rozbrzmiewać w środku nocy. Świątynia aż 

lśni od światła! Chrystus zmartwychwstał, nadszedł nowy czas, dlatego ostatnie czytanie 
jest z Nowego Testamentu, a po nim, po czterdziestu dniach postu, rozbrzmiewa rado-

sne Alleluja! Ono zwiastuje Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu.
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Po Ewangelii i homilii kapłan poświęca nową wodę chrzcielną. Wszyscy zostaną nią 
pokropieni na przypomnienie chrztu. Ta Wielka Noc jest bowiem Nocą zanurzenia 
w śmierci i przejścia ze śmierci do życia. Jest Nocą chrztu świętego. Być może na naszej 
liturgii będą ci, którzy dopiero ten sakrament przyjmą: dorośli i małe dzieci przyniesione 
przez swoich rodziców.

A potem uczta. Chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Przyjmujemy Pana 
Jezusa w Komunii Świętej z nadzieją na życie wieczne.

I w końcu procesja. Razem ze Zmartwychwsta-
łym Jezusem wyjdziemy obwieścić światu: żywym 
i umarłym, że Jezus żyje, że śmierć została pokonana!

W niektórych parafi ach Wigilia Paschalna jest 
oddzielona od procesji, która odbywa się w niedzie-
lę rano w czasie Mszy zwanej rezurekcją.

Rankiem w domu, przy świątecznym stole, ra-
zem z bliskimi dzielimy się święconym jajkiem, ra-
dując się ze Zmartwychwstania Pańskiego. Zmar-
twychwstanie Chrystusa jest początkiem nowego 
życia. Wszystko, co stare, umrze wraz z Nim i wraz 
z Nim narodzi się nowe.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwi-
czenie 1. i 2. na s. 90 i 91.

MODLITWA

 Za Twoją mękę,
 śmierć i zmartwychwstanie
 Bądź na wiek wieków
 uwielbiony, Panie!

Najważniejsze wydarzenia dla zbawienia świata to Ostatnia Wieczerza, męka i śmierć 
oraz zmartwychwstanie Pana Jezusa. Co roku wspominamy i przeżywamy te wy-
darzenia na nowo podczas Triduum Paschalnego – trzech wielkich dni: Wielkiego 
Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej. 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, 
A wielkość Jego niezgłębiona (Psalm 145, 3).
Alleluja! Alleluja! Alleluja!


