Ks. Stanis³aw Araszczuk
Ks. Marek Adaszek

ŒWIÊTE
TRIDUUM PASCHALNE
materia³y liturgiczno-pastoralne
dla duszpasterzy i zespo³ów liturgicznych

Ks. Stanis³aw Araszczuk
Ks. Marek Adaszek

ŒWIÊTE
TRIDUUM PASCHALNE
materia³y liturgiczno-pastoralne
dla duszpasterzy i zespo³ów liturgicznych

Legnica 2008

ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X
Przygotowanie DTP: Stanisław Mróz
Wydawca: XXXXX
Druk:

Usługi Poligraficzne Bogdan Kokociński
ul. Armii Krajowej 15, 57-400 Nowa Ruda

SPIS TREŒCI
WSTÊP ............................................................................................................ 7
List okólny Kongregacji Kultu Bo¿ego O przygotowaniu i obchodzeniu
œwi¹t paschalnych (16 I 1988 r.) .............................................................. 11
Ks. M. Adaszek, Przygotowanie i sprawowanie liturgii œwi¹t
paschalnych w œwietle „Listu okólnego Kongregacji Kultu Bo¿ego
pt. De festis paschalibus praeparandis et celebrandis” ......................... 41
Ks. S. Araszczuk, Przygotowanie i œwiêtowanie Triduum Paschalnego
we wspólnocie parafialnej ....................................................................... 59

Ks. M. Adaszek, Œwiête Triduum Paschalne. Komentarze do liturgii
i teksty modlitw powszechnych ................................................................ 87
Ks. S. Araszczuk, Œwiête Triduum Paschalne. Rozwa¿ania ......................... 99
Ks. Piotr Dêbski, Muzyka w obrzêdach Œwiêtego Triduum
Paschalnego ........................................................................................... 113

WSTÊP
Dziesiêæ lat po uchwaleniu Konstytucji o Liturgii œwiêtej przez Ojców Soboru Watykañskiego II S³uga Bo¿y, ks. F. Blachnicki sformu³owa³ tezê: „Jaka odnowa Triduum Paschalnego, taka odnowa Koœcio³a”.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e ta teza nie ma potwierdzenia w ¿yciu Koœcio³a. Jednak 16 I 1988 roku Kongregacja Kultu Bo¿ego w liœcie okólnym
O przygotowaniu i obchodzeniu œwi¹t wielkanocnych, analizuj¹c proces
odnowy liturgii, poda³a smutn¹ diagnozê: „W niektórych krajach z biegiem czasu zaczê³a stygn¹æ gorliwoœæ celebrowania obrzêdów œwiêtego
Triduum. Ponadto, gdy nabo¿eñstwa i pobo¿ne æwiczenia ludu chrzeœcijañskiego urz¹dza siê w godzinach wygodniejszych, wierni uczestnicz¹
w nich liczniej ni¿ w obrzêdach liturgicznych. Bez w¹tpienia, tego rodzaju trudnoœci maj¹ Ÿród³o w niedostatecznym przygotowaniu duchowieñstwa i wiernych do zrozumienia roli misterium paschalnego jako
centrum roku liturgicznego i ¿ycia chrzeœcijañskiego” (nr 3).
Kongregacja Kultu Bo¿ego bior¹c pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenia, uzna³a za stosowne przypomnieæ niektóre zasady doktrynalne i pastoralne oraz ró¿ne normy dotycz¹ce Wielkiego Tygodnia.
Wszystkie zasady podane w dokumencie Kongregacji zosta³y przypomniane, aby „najwiêksze tajemnice odkupienia by³y lepiej odprawiane,
aby wierni mogli w nich uczestniczyæ z wiêkszym po¿ytkiem” (nr 5).
Niedostateczna znajomoœæ paschalnego misterium u duchowieñstwa
i wiernych jest powa¿nym mankamentem w wielu wspólnotach parafialnych. Misterium paschalne nie mo¿e byæ pojmowane jako idea lub rodzaj
treœci ideologicznej, ale jest ono przede wszystkim wydarzeniem,
i to œciœle i nierozerwalnie zwi¹zanym z ludzk¹ egzystencj¹. W to
wydarzenie zbawcze cz³owiek musi w³¹czyæ w³asne ¿ycie, musi tego
dokonaæ œwiadomie i to nie jeden raz, ale codziennie. Jest to konsekwencja przyjêtego chrztu, wszczepienia w Chrystusa i Jego zbawcze
wydarzenie paschalne.
Œwiadomoœæ paschaln¹ trzeba wiêc odnawiaæ i pog³êbiaæ ka¿dego
roku. W sposób szczególny dzieje siê to w cyklu paschalnym Roku Liturgicznego, tj. w okresie Czterdziestodniowego Przygotowania, nastêp-
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nie w Triduum Paschalnym (punkt kulminacyjny), a tak¿e w okresie Piêædziesi¹tnicy Wielkanocnej, czyli w sumie przez ponad 90 dni1.
Wydaje siê, ¿e jedyn¹ drog¹ do przezwyciê¿enia oporów i z³ych przyzwyczajeñ jest pog³êbiona formacja i studium nad ca³okszta³tem problematyki Triduum Paschalnego, a zw³aszcza nad sprawowaniem liturgii
Wigilii Paschalnej. Na tej drodze mo¿na wiele czerpaæ z doœwiadczeñ
wielu oœrodków odnowy liturgicznej w Polsce, a tak¿e z doœwiadczeñ
diecezji, które realizuj¹ wskazania zawarte w liœcie okólnym O przygotowaniu i obchodzeniu œwi¹t wielkanocnych. W tym te¿ celu równie¿
zosta³y przygotowane te materia³y.
Biskup Legnicki Stefan Cichy w liœcie pasterski, z 25 lutego 2007
roku na I Niedzielê Wielkiego Postu oraz piœmie z dnia 28 marca 2007
roku przypomnia³ niektóre wa¿ne normy dotycz¹ce czasu rozpoczêcia
liturgii Wigilii Paschalnej oraz procesji rezurekcyjnej, która powinna siê
odbywaæ w nocy po Wigilii Paschalnej.
Wczeœniejsze wydanie tej publikacji zosta³o szybko wyczerpane.
Zgodnie z sugestiami wielu duszpasterzy przygotowaliœmy wydanie uzupe³nione o rozwa¿ania o œwiêtym Triduum Paschalnym. Mamy nadziejê, ¿e materia³y zawarte w tej ksi¹¿ce przyczyni¹ siê do pog³êbienia œwiadomoœci paschalnej u tych, którzy bêd¹ przygotowywaæ i uczestniczyæ
w liturgii œwiêtego Triduum paschalnego sprawowanej we wspólnotach
parafialnych.
Ks. Stanis³aw Araszczuk

1

Por. H. Sobeczko. Za³o¿enia teologiczno-pastoralne listu okólnego Kongregacji Kultu Bo¿ego
„O przygotowaniu i obchodzeniu œwi¹t paschalnych” (16 I 1988), „Studia liturgiczno-pastoralne”
2: 1994 s. 89.
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LIST OKÓLNY
O PRZYGOTOWANIU I OBCHODZENIU
ŒWI¥T PASCHALNYCH2
WSTÊP
1. Odnowa obrzêdów uroczystoœci wielkanocnych i ca³ego Wielkiego Tygodnia dokonana przez Piusa XII w ³atach 1951 i 1955 zosta³a
z radoœci¹ przyjêta przez wszystkie Koœcio³y obrz¹dku rzymskiego3.
Sobór Watykañski II, zw³aszcza w Konstytucji o œwiêtej liturgii, wielokrotnie podkreœli³ centralne znaczenie misterium paschalnego zgodne
z tradycj¹ i przypomnia³, ¿e z niego czerpi¹ moc wszystkie sakramenty
i sakramentalia4.
2. Jak tydzieñ ma swój pocz¹tek i szczyt w celebracji dnia niedzielnego, naznaczonego charakterem paschalnym, tak szczyt ca³ego roku
liturgicznego jaœnieje w œwiêtym, paschalnym Triduum Mêki i Zmartwychwstania Chrystusa5, poprzedzonym przez czas Przygotowania paschalnego i rozci¹gniêtym na okres piêædziesiêciu dni pe³nych radoœci.
3. W wielu czêœciach Koœcio³a katolickiego chrzeœcijanie ze swoimi
pasterzami ceni¹ te obrzêdy i uczestnicz¹ w nich z prawdziwym po¿ytkiem duchowym.
W niektórych krajach z biegiem czasu zaczê³a stygn¹æ gorliwoœæ z jak¹
przyjêto odnowienie Wigilii Paschalnej. W niektórych miejscach samo
pojêcie wigilii nie jest znane i jej celebrowanie uwa¿a siê za zwyk³¹

2

Congregatio pro Cultu Divino. Letterae circulares „De festis paschalibus praeparandis et celebrandis” (16 I 1988). Nat 24: 1988 s. 81-107. Przek³ad na j. polski: O. F. Ma³aczyñski OSB. RBL
5: 1988 s. 369-391. O. Ma³aczyñski w t³umaczeniu pos³u¿y³ siê terminem Wielki Post. Wydaje
siê, ¿e bardziej stosowne by³oby u¿ycie terminu Przygotowanie Paschalne.
3
Por. S. K. Obrzêdów, Dekret „Dominicae Resurrectionis” (9 lutego 1951). AAS 43: 1951 s. 128-137;
S. K. Obrzêdów, Dekret „Maxima redemptionis nostrae mysteria” (16 listopada 1955). AAS 47:
1955 s.838-847.
4
Por. Sob. Wat. II, KL 5, 6, 67.
5
Por. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 18.
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mszê wieczorn¹, odprawian¹ w ten sposób i w tej porze, o której odprawia siê msze niedzielne antycypowane w poprzedzaj¹c¹ sobotê.
W niektórych krajach z biegiem czasu zaczê³a stygn¹æ gorliwoœæ celebrowania obrzêdów œwiêtego Triduum. Ponadto, gdy nabo¿eñstwa i pobo¿ne æwiczenia ludu chrzeœcijañskiego urz¹dza siê w godzinach
wygodniejszych, wierni uczestnicz¹ w nich liczniej ni¿ w obrzêdach liturgicznych.
Bez w¹tpienia, tego rodzaju trudnoœci maj¹ Ÿród³o w nie dostatecznym
przygotowaniu duchowieñstwa i wiernych do zrozumienia roli misterium
paschalnego jako centrum roku liturgicznego i ¿ycia chrzeœcijañskiego6.
4. Okres wakacji, który w wielu krajach zbiega siê z Wielkim Tygodniem oraz mentalnoœæ dzisiejszego spo³eczeñstwa, stanowi¹ dalsz¹ przeszkodê w uczestniczeniu wiernych w obrzêdach Wielkiego Tygodnia.
5. Kongregacja Kultu Bo¿ego bior¹c pod uwagê dotychczasowe
doœwiadczenia, uzna³a za stosowne przypomnieæ niektóre zasady doktrynalne i pastoralne oraz ró¿ne normy dotycz¹ce Wielkiego Tygodnia.
Inne zasady podane w ksiêgach liturgicznych na czas Przygotowania
Paschalnego, Wielki Tydzieñ i czas Wielkanocny, zachowuj¹ w³asn¹ moc,
chyba ¿e w tym dokumencie otrzymaj¹ inn¹ interpretacjê.
Wszystkie te zasady zostaj¹ w tym dokumencie z naciskiem przypomniane, aby najwiêksze tajemnice odkupienia by³y lepiej odprawiane,
aby wierni mogli w nich uczestniczyæ z wiêkszym po¿ytkiem7.

I. CZAS PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO
6. Doroczny okres czterdziestodniowej pokuty jest czasem ³aski,
w którym wstêpuje siê na œwiêt¹ górê Paschy.
Czas Przygotowania Paschalnego dziêki swojemu podwójnemu charakterowi przygotowuje katechumenów i wiernych do celebrowania
misterium paschalnego. Katechumenów przygotowuje siê do sakramentów wtajemniczenia chrzeœcijañskiego przez obrzêd wybrania, skrutinia
oraz katechezê, wierni natomiast, którzy czêœciej s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego

6
7

Por. Sob. Wat. II, DB 15.
Por. S. K. Obrzêdów, Dekret „Maxima redemptionis nostrae mysteria” (16listopada 1955) AAS
47: 1955 s. 838-847.
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i modl¹ siê, przez pokutê przygotowuj¹ siê do odnowienia przyrzeczeñ
chrzcielnych8.
a) Czas Przygotowania Paschalnego
i wtajemniczenie chrzeœcijañskie
7. Ca³e wtajemniczenie chrzeœcijañskie ma charakter paschalny, poniewa¿ jest pierwszym sakramentalnym udzia³em w œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Przygotowanie Paschalne powinno osi¹gn¹æ pe³ne
znaczenie jako okres oczyszczenia i oœwiecenia, przede wszystkim przez
skrutinia i obrzêdy przekazania; sam¹ Wigiliê Paschaln¹ nale¿y uwa¿aæ
za najodpowiedniejszy czas na sprawowanie sakramentów wtajemniczenia chrzeœcijañskiego9.
8. Wspólnoty, w których nie ma katechumenów, niech siê modl¹ za
tych, którzy gdzie indziej w ci¹gu Wigilii Paschalnej otrzymuj¹ sakramenty wtajemniczenia chrzeœcijañskiego. Pasterze niech t³umacz¹ wiernym, jakie znaczenie dla rozwoju ich ¿ycia duchowego ma wyznanie
wiary otrzymanej na chrzcie. Do odnowienia tego wyznania wiary zostan¹ wezwani w czasie Wigilii Paschalnej, po zakoñczeniu czterdziestodniowego postu10.
9. W Przygotowaniu Paschalnym powinna siê odbywaæ katechizacja
dla doros³ych, którzy zostali ochrzczeni w dzieciñstwie, ale nie uczêszczali na katechizacjê i nie zostali dopuszczeni do bierzmowania i Eucharystii. W tym okresie powinny siê odbyæ nabo¿eñstwa pokutne, aby
ich przygotowaæ do sakramentu pojednania11.
10. Przygotowanie Paschalne jest czasem w³aœciwym dla sprawowania
obrzêdów pokutnych na podobieñstwo skrutyniów dla dzieci nieochrzczonych, które osi¹gnê³y wiek katechizacyjny i dla dzieci ochrzczonych,
przed pierwszym dopuszczeniem ich do sakramentu pokuty12.

8

Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 249.
Por. Obrzêdy chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych, nr 8; KPK, kan. 856.
10
Por. Msza³ Rzymski, Wigilia Paschalna, nr 46.
11
Por. Obrzêdy chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych, rozdz. IV, przede wszystkim nr 303.
12
Por. tam¿e, nr 330-333.
9
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Biskup powinien popieraæ formacjê katechumenów, tak doros³ych
jak i dzieci i w miarê mo¿noœci przewodniczyæ przepisanym obrzêdom,
przy gorliwym udziale wspólnoty lokalnej13.
b) Sprawowanie liturgii
w czasie Przygotowania Paschalnego
11. Niedziele Przygotowania Paschalnego maj¹ pierwszeñstwo przed
œwiêtami Pañskimi i przed wszystkimi uroczystoœciami. Uroczystoœci,
które przypadaj¹ w te niedziele, obchodzi siê w poprzedzaj¹c¹ sobotê14.
Dni powszednie Przygotowania Paschalnego maj¹ pierwszeñstwo przed
wspomnieniami obowi¹zkowymi15.
12. Przede wszystkim w homiliach niedzielnych nale¿y podawaæ
pouczenia katechetyczne o misterium paschalnym i o sakramentach,
dok³adnie wyjaœniaj¹c teksty lekcjonarza, zw³aszcza perykopy z Ewangelii, które naœwietlaj¹ ró¿ne aspekty chrztu oraz innych sakramentów,
a tak¿e mi³osierdzie Bo¿e.
13. Niech pasterze czêœciej i obszerniej wyjaœniaj¹ s³owa Bo¿e w homiliach w dni powszednie, w nabo¿eñstwach s³owa Bo¿ego, w nabo¿eñstwach pokutnych16, w specjalnych kazaniach, a tak¿e przy nawiedzaniu rodzin w zwi¹zku z b³ogos³awieñstwem. Wierni niechaj czêsto
uczestnicz¹ w mszach dni powszednich, a tam, gdzie nie mog¹ tego czyniæ, nale¿y ich wezwaæ, aby przynajmniej w rodzinie lub prywatnie
odczytywali teksty czytañ tych mszy.

13

Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 250, 406-407; Por. Obrzêdy chrzeœcijañskiego wtajemniczenia
doros³ych, nr 41.
14
Por. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 5; Por. tam¿e nr 56f i „Notitiae”. 23: 1987
s. 397. Uwaga: Zbie¿noœæ uroczystoœci liturgicznych – Dotychczasowy przepis odnoœnie obchodzenia uroczystoœci zbiegaj¹cych siê z niedziel¹ (ONRLK, 5) ulega zmianie i otrzymuje nastêpuj¹ce
brzmienie: „Ze wzglêdu na swoje szczególne znaczenie niedziele ustêpuj¹ tylko uroczystoœciom
oraz œwiêtom Pañskim; Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego maj¹ pierwszeñstwo przed wszystkimi œwiêtami Pañskimi i wszystkimi uroczystoœciami. Uroczystoœci przypadaj¹ce na te niedziele przenosi siê na nastêpuj¹cy poniedzia³ek, chyba ¿e zbie¿noœæ wystêpuje
w Niedzielê Palmow¹ albo w Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego” (Dekret Kongregacji Kultu
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów z 22 IV 1990).
15
Tam¿e, nr 16b.
16
Msza³ Rzymski, Ogólne wprowadzenie, nr 42; Por. Obrzêdy pokuty, nr 36-37.
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14. Czas Przygotowania paschalnego zachowuje charakter pokutny17.
W katechezie nale¿y wiernym przedstawiæ oprócz spo³ecznych skutków
grzechu w³aœciw¹ naturê pokuty, która odwraca siê od grzechu, poniewa¿ jest on obraz¹ Boga18.
Cnota i praktyka pokuty pozostaj¹ koniecznymi czêœciami przygotowania do Wielkanocy. Z nawrócenia serca powinna wyp³ywaæ zewnêtrzna praktyka pokuty tak poszczególnych chrzeœcijan, jak i ca³ej
spo³ecznoœci. Praktyka pokuty, dostosowana do okolicznoœci i warunków naszej epoki, powinna byæ przepojona duchem ewangelicznej pokuty i kierowaæ siê tak¿e dobrem braci.
Nie wolno zapominaæ o roli Koœcio³a w budzeniu ducha pokuty,
dlatego nale¿y czêsto modliæ siê za grzeszników w ramach modlitwy
powszechnej19.
15. Wiernym nale¿y zalecaæ gorliwe i owocne uczestniczenie w liturgii wielkopostnej i w nabo¿eñstwach pokutnych. Przede wszystkim nale¿y ich wzywaæ, aby zgodnie z prawem i z tradycj¹ Koœcio³a przyst¹pili
w tym czasie do sakramentu pokuty i mogli z oczyszczon¹ dusz¹ uczestniczyæ w misteriach paschalnych. Jest rzecz¹ w³aœciw¹, aby w czasie
Przygotowania Paschalnego sprawowaæ sakrament pokuty wed³ug Obrzêdu pojednania wielu penitentów ze spowiedzi¹ i rozgrzeszeniem indywidualnym, jak go opisano w Rytuale rzymskim20.
Duszpasterze niech siê gorliwie oddaj¹ pos³udze pojednania i niech
u³atwiaj¹ dostêp do tego sakramentu wyznaczaj¹c wiêksz¹ iloœæ godzin
przeznaczonych na s³uchanie indywidualnych spowiedzi.
16. Ca³y wysi³ek pokutny Przygotowania Paschalnego zmierza tak¿e
do tego, aby w jaœniejszym œwietle przedstawiæ ¿ycie Koœcio³a lokalnego i je rozwijaæ. Dlatego bardzo siê zaleca, aby zachowano i rozwijano
tradycyjn¹ formê zebrañ Koœcio³a lokalnego na wzór stacji rzymskich.
Takie zgromadzenia wiernych mog¹ odbywaæ siê zw³aszcza przy grobach œwiêtych, albo w g³ównych koœcio³ach miasta, albo w sanktuariach,
albo w bardziej uczêszczanych miejscach pielgrzymkowych21.
17

Pawe³ VI, Konst. Apost. „Paenitemini”, II, l; AAS 58: 1966 s. 183.
Ceremonia³ Biskupów, nr 251.
19
Por. tam¿e, nr 251; Sob. Wat. II
20
Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 251.
21
Por. tam¿e, nr 260.
18
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17. W Przygotowaniu Paschalnym nie wolno zdobiæ o³tarzy kwiatami, na instrumentach wolno graæ tylko dla podtrzymania œpiewu22, zgodnie z pokutnym charakterem tego okresu.
18. Od pocz¹tku Przygotowania Paschalnego a¿ do Wigilii Paschalnej
opuszcza siê „Alleluja” we wszystkich czêœciach liturgii, tak¿e w uroczystoœci i œwiêta23.
19. W czasie sprawowania Eucharystii i w czasie nabo¿eñstw, nale¿y
wykonywaæ œpiewy zgodne z charakterem tego okresu i z tekstami liturgicznymi.
20. Nale¿y popieraæ nabo¿eñstwa bardziej zgodne z duchem Przygotowania Paschalnego, jak Droga Krzy¿owa, i przepoiæ je duchem liturgii,
aby ³atwiej przysposobiæ wiernych do celebrowania misterium paschalnego.
c) Szczegó³owe przepisy na pewne dni Przygotowania Paschalnego
21. W œrodê przed pierwsz¹ niedziel¹ Przygotowania Paschalnego
wierni przyjmuj¹c popió³ wchodz¹ w okres ustanowiony dla oczyszczenia dusz. Ten obrzêd pokutny pochodz¹cy z tradycji biblijnej i zachowany do naszych czasów w zwyczajach Koœcio³a, oznacza stan cz³owieka
grzesznego, który zewnêtrznie wyznaje swoj¹ winê wobec Boga i w ten
sposób wyra¿a wolê wewnêtrznego nawrócenia, ufaj¹c, ¿e Bóg oka¿e
mu mi³osierdzie. Przez ten obrzêd rozpoczyna siê droga nawrócenia,
która osi¹ga swój cel przez sprawowanie sakramentu pokuty w dniach
poprzedzaj¹cych Paschê24.
B³ogos³awieñstwo i na³o¿enie popio³u odbywa siê w czasie mszy,
albo poza msz¹. W tym wypadku nale¿y je poprzedziæ Liturgi¹ s³owa
i zakoñczyæ Modlitw¹ powszechn¹25.
22. Œroda Popielcowa jest obowi¹zuj¹cym dniem pokuty, który nale¿y zachowaæ w ca³ym Koœciele przez wstrzemiêŸliwoœæ i post26.

22

Tam¿e, nr 252.
Por. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 28.
24
Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 253.
25
Msza³ Rzymski, Œroda Popielcowa.
26
Por. Pawe³ VI, Konst. Apost. „Paenitemini”, II, 1; AAS 58 (1966) 183; KPK, kan. 1251.
23
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23. Pierwsza niedziela Przygotowania Paschalnego jest pocz¹tkiem
czcigodnego czasu dorocznej pokuty wielkopostnej27. W mszy tej niedzieli powinny byæ elementy, które podkreœlaj¹ ten moment, np.: procesja na wejœcie z Litani¹ do wszystkich œwiêtych28. Wypada, aby w czasie
mszy pierwszej niedzieli Przygotowania paschalnego biskup odprawi³
w katedrze lub w innym koœciele Obrzêd wybrania katechumenów, je¿eli jest taka potrzeba duszpasterska29.
24. Ewangelie o Samarytance, o niewidomym od urodzenia i o wskrzeszeniu £azarza, wyznaczone na 3., 4. i 5. niedzielê Przygotowania Paschalnego w roku A, ze wzglêdu na ich donios³e znaczenie w obrzêdach
wtajemniczenia chrzeœcijañskiego mog¹ byæ czytane tak¿e w latach B
i C, zw³aszcza tam, gdzie s¹ katechumeni30.
25. W czwart¹ niedzielê Przygotowania Paschalnego Laetare oraz w uroczystoœci i œwiêta mo¿na graæ na instrumentach i mo¿na ozdobiæ o³tarz
kwiatami. W tê niedzielê mo¿na u¿yæ paramentów ró¿owego koloru31.
26. Mo¿na zachowaæ zwyczaj zas³aniania krzy¿ów i obrazów w koœciele od pi¹tej niedzieli Przygotowania Paschalnego; je¿eli to uchwali
Konferencja Episkopatu. Krzy¿e pozostaj¹ zas³oniête a¿ do koñca obrzêdów Wielkiego Pi¹tku, obrazy a¿ do pocz¹tku Wigilii Paschalnej32.

II. WIELKI TYDZIEÑ
27. W Wielkim Tygodniu Koœció³ celebruje misteria zbawienia, których Chrystus dokona³ w ostatnich dniach swojego ¿ycia, poczynaj¹c od
Jego mesjañskiego wjazdu do Jerozolimy.
A¿ do Wielkiego Czwartku trwa czas Przygotowania Paschalnego.
Od wieczornej Mszy Wieczerzy Pañskiej zaczyna siê Triduum Paschalne, które trwa przez Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej i Wielk¹ Sobotê, ma
swoje centrum w Wigilii Paschalnej i koñczy siê Nieszporami Niedzieli
Zmartwychwstania.
27

Por. Msza³ Rzymski, 1. niedziela Wielkiego Postu, kolekta i modlitwa nad darami.
Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 261.
29
Por. tam¿e, nr 408-410.Por.
30
Por. Msza³ Rzymski, Lekcjonarz mszalny, wyd. drugie 1981, Wprowadzenie, nr 97.
31
Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 261.
32
Msza³ Rzymski, rubryka w sobotê 4 tygodnia Wielkiego Postu.
28
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Dni Wielkiego Tygodnia od Wielkiego Poniedzia³ku do Wielkiego
Czwartku w³¹cznie maj¹ pierwszeñstwo przed wszystkimi innymi obchodami liturgicznymi33. W tych dniach nie wypada sprawowaæ sakramentów chrztu i bierzmowania.
a) Niedziela Palmowa czyli Mêki Pañskiej
28. Wielki Tydzieñ rozpoczyna siê Niedziel¹ Palmow¹ czyli Mêki
Pañskiej, która ³¹czy zapowiedŸ królewskiego triumfu Chrystusa i pochwa³ê Jego Mêki. W obrzêdach i katechezie tego dnia nale¿y ukazaæ
zwi¹zek miêdzy tymi dwoma aspektami misterium paschalnego34.
29. Od staro¿ytnoœci wjazd Chrystusa do Jerozolimy wspomina siê
przez uroczyst¹ procesjê. Chrzeœcijanie czcz¹ to zdarzenie naœladuj¹c
okrzyki i gesty dzieci hebrajskich, które wysz³y naprzeciw Pana i œpiewa³y „Hosanna”35.
Procesja powinna byæ jedna i odbyæ siê przed msz¹, w której uczestniczy najwiêcej ludzi, mo¿e siê odbyæ tak¿e w porze wieczornej, w sobotê lub w niedzielê. Aby j¹ odprawiæ, wierni powinni siê zgromadziæ
w jakimœ koœciele mniejszym lub w innym odpowiednim miejscu poza
koœcio³em, do którego zmierza procesja.
Wierni uczestnicz¹ w tej procesji trzymaj¹c ga³¹zki palm lub innych
drzew. Kap³ani i asystuj¹cy trzymaj¹c równie¿ ga³¹zki id¹ przed wiernymi36.
Palmy lub ga³¹zki b³ogos³awi siê, aby je nieœæ w procesji. Palmy zachowane w domach przypominaj¹ wiernym zwyciêstwo Chrystusa, które wspominali przez udzia³ w procesji.
Niech pasterze do³o¿¹ starañ, aby ta procesja na czeœæ Chrystusa Króla
zosta³a przygotowana i odprawiona w sposób owocny dla ¿ycia duchowego wiernych.
30. Oprócz opisanej wy¿ej uroczystej procesji, Msza³ rzymski podaje dwie inne formy uczczenia pami¹tki wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.

33

Por. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 160.
Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 263.
35
Por. Msza³ Rzymski, Niedziela Palmowa czyli Mêki Pañskiej, nr 9.
36
Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 270.
34

List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Œwi¹t Paschalnych

19

Nale¿y z nich korzystaæ nie ze wzglêdu na wygodê i ³atwoœæ, lecz ze
wzglêdu na trudnoœci, które uniemo¿liwiaj¹ procesjê.
Drug¹ form¹ wspomnienia wjazdu Chrystusa jest uroczyste wejœcie,
gdy nie mo¿na odbyæ procesji poza koœcio³em. Trzecia forma to zwyk³e
wejœcie. U¿ywa siê tej formy we wszystkich mszach tej niedzieli, w których nie ma wejœcia uroczystego37.
31. Tam, gdzie nie mo¿na odprawiæ mszy, wypada, aby odby³o siê nabo¿eñstwo s³owa Bo¿ego na temat mesjañskiego wjazdu i Mêki Pañskiej
albo w godzinach wieczornych, albo w niedzielê o dogodnej porze 38.
32. W czasie procesji schola i lud wykonuj¹ œpiewy wskazane w Mszale rzymskim, jak psalm 24(23) i 47(46) oraz inne odpowiednie œpiewy
na czeœæ Chrystusa Króla.
33. Opis Mêki Pañskiej ma szczególnie uroczysty charakter. Nale¿y
zadbaæ, aby go œpiewano lub czytano w sposób tradycyjny, to znaczy
przez trzy osoby, które wystêpuj¹ w roli Chrystusa, ewangelisty i ludu.
Pasjê wykonuj¹ albo diakoni i prezbiterzy, albo, gdy ich nie ma – lektorzy;
w takim wypadku s³owa Chrystusa nale¿y zarezerwowaæ kap³anowi.
Pasjê œpiewa siê bez przynoszenia œwieczników i bez kadzid³a. Opuszcza siê pozdrowienie ludu i ¿egnanie ksiêgi; tylko diakoni prosz¹ kap³ana o b³ogos³awieñstwo, jak zwykle przed Ewangeli¹39.
Wypada, aby dla duchowego dobra wiernych Pasja zosta³a odczytana w ca³oœci i aby nie opuszczano czytañ, które j¹ poprzedzaj¹.
34. Po skoñczeniu Pasji nie nale¿y opuszczaæ homilii.
b) Msza Krzy¿ma
35. Msza Krzy¿ma, w czasie której biskup koncelebruj¹c ze swoimi
kap³anami konsekruje œwiête Krzy¿mo i b³ogos³awi oleje, jest ukazaniem jednoœci kap³anów z ró¿nych stron diecezji, aby koncelebrowali
z biskupem w jednym i tym samym kap³añstwie i s³u¿bie Chrystusa40.
Do udzia³u w tej mszy nale¿y wezwaæ kap³anów z ró¿nych stron diecezji, aby koncelebrowali z biskupem jako œwiadkowie i wspó³dzia³aj¹cy
37

Por. Msza³ Rzymski, Niedziela Palmowa czyli Mêki Pañskiej, nr 16.
Por. tam¿e, nr 19.
39
Por. tam¿e, nr 22. Co do Mszy, której przewodniczy biskup, por. Ceremonia³ Biskupów, nr 74.
40
Sob. Wat. II, DK 7.
38
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w konsekracji Krzy¿ma, podobnie jak s¹ wspó³pracownikami i doradcami w codziennej pos³udze wiernym.
Wiernych nale¿y równie¿ gorliwie wezwaæ do udzia³u w tej mszy
i do przyjêcia w czasie niej sakramentu Eucharystii.
Zgodnie z tradycj¹, Mszê Krzy¿ma odprawia siê w Wielki Czwartek.
Je¿eli duchowieñstwo i lud maj¹ trudnoœci w zgromadzeniu siê w tym
dniu obok biskupa, tê mszê mo¿na odprawiæ w innym dniu bliskim Wielkanocy41. W sprawowaniu sakramentów wtajemniczenia w noc paschaln¹
nale¿y bowiem u¿yæ nowego Krzy¿ma i oleju katechumenów.
36. Nale¿y odprawiæ jedn¹ Mszê Krzy¿ma ze wzglêdu na jej znaczenie w ¿yciu diecezji. Nale¿y j¹ odprawiæ w koœciele katedralnym, lub ze
wzglêdów duszpasterskich w innym koœciele42 , zw³aszcza okazalszym.
Przyjêcie poœwiêconych olejów mo¿e siê odbyæ w poszczególnych parafiach albo przed wieczorn¹ Msz¹ Wieczerzy Pañskiej, albo w innym czasie
bardziej dogodnym. U³atwi to pouczenie wiernych o znaczeniu olejów
œwiêtych i Krzy¿ma, a tak¿e o ich skutkach w ¿yciu chrzeœcijañskim.
c) Obrzêdy pokuty przy koñcu Przygotowania Paschalnego
37. Wypada, by czas Przygotowania Paschalnego zakoñczy³ siê tak
dla poszczególnych wiernych, jak dla ca³ej spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej, jakimœ obrzêdem pokutnym, aby wszyscy przygotowali siê do pe³niejszego udzia³u w misterium paschalnym43.
Taki obrzêd powinien siê odbyæ przed Triduum Paschalnym i nie
powinien bezpoœrednio poprzedzaæ wieczornej Mszy Wieczerzy Pañskiej.

III. TRIDUUM PASCHALNE W OGÓLNOŒCI
38. Najwiêksze misteria odkupienia ludzkiego Koœció³ obchodzi co
roku od wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pañskiej a¿
do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Ten czas s³usznie nazywa
siê „Triduum Chrystusa ukrzy¿owanego, pogrzebanego i zmartwych41

Ceremonia³ Biskupów, nr 275.
Por. tam¿e, nr 276.
43
Por. Obrzêdy pokuty, Dodatek II, nr 1-7; Por. wy¿ej, nr 18.
42
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wsta³ego”44, s³usznie równie¿ nazywa siê „Triduum Paschalne”, poniewa¿ w czasie niego uobecnia siê i dokonuje misterium Paschy, to jest
przejœcie Pana z tego œwiata do Ojca. Sprawuj¹c to misterium Koœció³
przez znaki liturgiczne i sakramentalne œciœle jednoczy siê z Chrystusem, swoim Oblubieñcem.
39. Œwiêty jest post paschalny w pierwsze dwa dni Triduum, w które
zgodnie z pierwotn¹ tradycj¹ Koœció³ poœci, „poniewa¿ zosta³ zabrany
Oblubieniec”45. W Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej wszêdzie nale¿y zachowaæ post i wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych. Radzi siê zachowaæ post tak¿e w Wielk¹ Sobotê, aby Koœció³ z otwart¹ i podniesion¹
dusz¹ doszed³ do radoœci Niedzieli Zmartwychwstania46.
40. Zaleca siê wspólne odprawienie Liturgii czytañ i Jutrzni w Wielki
Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê. Wypada, aby w koœciele katedralnym biskup,
w miarê mo¿liwoœci, uczestniczy³ w oficjum z duchowieñstwem i ludem47.
To oficjum, dawniej nazwane „Ciemn¹ Jutrzni¹”, powinno zachowaæ
nale¿ne miejsce w pobo¿noœci wiernych, aby przez pobo¿ne rozwa¿anie
kontemplowali mêkê, œmieræ i pogrzeb Chrystusa, oczekuj¹c na wieœæ
o Jego zmartwychwstaniu.
41. Aby godnie celebrowaæ Triduum Paschalne, trzeba odpowiedniej
liczby asystuj¹cych i ministrantów. Powinni oni otrzymaæ staranne pouczenie co do czynnoœci, jakie maj¹ wykonywaæ. Duszpasterze niech
jak najlepiej wyjaœni¹ wiernym znaczenie i porz¹dek obrzêdów Triduum Paschalnego i przygotuj¹ ich do czynnego i owocnego udzia³u.
42. Œpiew ludu, asystuj¹cych i kap³ana ma szczególne znaczenie w odprawianiu obrzêdów Wielkiego Tygodnia, a zw³aszcza Triduum Paschalnego, poniewa¿ jest bardzo zgodny z uroczystym charakterem tych dni,
a teksty osi¹gaj¹ wiêksz¹ si³ê wyrazu, gdy s¹ œpiewane. Konferencje
Episkopatu, je¿eli jeszcze tego nie zrobi³y, niech podadz¹ melodie do
tekstów i aklamacji, które zawsze powinny byæ œpiewane. Chodzi o nastêpuj¹ce teksty:

44

Por. S. K. Obrzêdów, Dekret „Maxima redemptionis nostrae misteria” (16 listopada 1955) AAS
47 (1955) 858; œw. Augustan, List 55, 24: PL 35, 215.
45
Por. Mk 2, 19-20; Tertulian, O poœcie, 2 i 13, Corpus Christianorum II, s.1271.
46
Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 295; Sob. Wat. II, KL 110.
47
Por. tam¿e, nr 296; Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, nr 210.
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a) Modlitwa powszechna Wielkiego Pi¹tku Mêki Pañskiej; wezwanie
diakona, je¿eli siê odbywa, lub aklamacja ludu;
b) œpiew przy ods³oniêciu i adoracji Krzy¿a;
c) aklamacja na procesjê z pascha³em i w czasie Orêdzia Wielkanocnego, Alleluja responsoryjne, Litania do wszystkich œwiêtych i aklamacja po b³ogos³awieñstwie wody.
Nie nale¿y ³atwo omijaæ liturgicznych tekstów przeznaczonych dla
ludu; ich przek³ady na jêzyk ¿ywy powinny otrzymaæ melodie. Je¿eli
jeszcze nie s¹ gotowe teksty do liturgii œpiewanej w jêzyku krajowym,
tymczasem nale¿y wybraæ inne teksty, podobne. Nale¿y zredagowaæ zbiór
œpiewów przeznaczonych specjalnie na te dni Triduum Paschalnego.
Nale¿y podaæ szczególnie:
a) œpiewy na b³ogos³awieñstwo i procesjê z palmami i na wejœcie do
koœcio³a;
b) œpiewy na procesjê z olejami;
c) œpiewy na procesjê z darami w czasie Mszy Wieczerzy Pañskiej
i hymn na procesjê, w której przenosi siê Najœwiêtszy Sakrament do kaplicy adoracji;
d) refreny do psalmów na Wigiliê Paschaln¹ i œpiew na pokropienie
wod¹ œwiêcon¹.
Nale¿y równie¿ podaæ odpowiednie melodie do Pasji, Orêdzia Wielkanocnego i b³ogos³awieñstwa wody chrzcielnej, aby u³atwiæ œpiewanie
tych tekstów.
W wiêkszych koœcio³ach nale¿y czerpaæ z bogatego skarbca muzyki
sakralnej staro¿ytnej i wspó³czesnej, zawsze jednak nale¿y przewidzieæ
w³aœciwy udzia³ ludu.
43. Wypada, aby ma³e wspólnoty zakonne, kleryckie i niekleryckie,
oraz inne wspólnoty œwieckie uczestniczy³y w obrzêdach Triduum Paschalnego w wiêkszych koœcio³ach48.
Podobnie, je¿eli w jakimœ miejscu nie ma wystarczaj¹cej liczby uczestników, ministrantów i œpiewaków, nie nale¿y tam sprawowaæ obrzêdów
Triduum Paschalnego, a wierni powinni siê gromadziæ w jakimœ wiêkszym koœciele.
48

Por. S. K. Obrzêdów, Indtrukcja „Eucharisticum misterium” (25 maja 1967) nr 26, AAS 59 (1967)
558. N.B:: W klasztorach mniszek obrzêdy Triduum Paschalnego powinny siê odbyæ w sposób
uroczysty w koœciele klasztornym.
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Tak¿e tam, gdzie kilka ma³ych parafii obs³uguje jeden kap³an, wypada aby wierni tych parafii, w miarê mo¿noœci gromadzili siê w g³ównym
koœciele na te obrzêdy.
Dla dobra wiernych, tam gdzie proboszczowi powierzone s¹ dwie
lub kilka parafii, w których liczni wierni uczestnicz¹ w obrzêdach i mo¿na
je odbyæ z nale¿n¹ uroczystoœci¹, wolno proboszczowi powtarzaæ obrzêdy Triduum Paschalnego49.
Alumni seminariów powinni tak prze¿ywaæ paschalne misterium
Chrystusa, aby umieli w nie wtajemniczyæ lud, który bêdzie im powierzony50, dlatego powinni otrzymaæ pe³n¹ i kompletn¹ formacjê liturgiczn¹.
Jest rzecz¹ bardzo w³aœciw¹, aby alumni w czasie lat swojego przygotowania w seminarium uczestniczyli w uroczystych formach obrzêdów
zwi¹zanych ze œwiêtami paschalnymi, zw³aszcza w tych, którym przewodniczy biskup51.

IV. WIECZORNA MSZA WIELKIEGO CZWARTKU
WIECZERZY PAÑSKIEJ
44. „Msz¹, któr¹ celebruje siê w wieczornych godzinach Wielkiego
Czwartku, Koœció³ rozpoczyna Triduum Paschalne. Wspomina równie¿
tê ostatni¹ wieczerzê, w czasie której Pan Jezus tej nocy, której by³ wydany, umi³owawszy a¿ do koñca swoich, którzy byli na œwiecie, ofiarowa³ Bogu Ojcu swoje Cia³o i Krew pod postaciami chleba i wina, i da³
Aposto³om, aby spo¿ywali, poleci³ równie¿ im oraz ich nastêpcom w kap³añstwie sk³adaæ ofiarê52.
45. Ca³a uwaga duszy powinna siê zwróciæ na misteria, które wspomina siê w czasie tej mszy: mianowicie ustanowienie Eucharystii i kap³añstwa oraz polecenie Pana o mi³oœci bratniej; nale¿y wyjaœniæ w homilii.
46. Mszê Wieczerzy Pañskiej odprawia siê w godzinach wieczornych,
w porze bardziej odpowiedniej do pe³nego udzia³u ca³ej wspólnoty lo49

Por. S. K. Obrzêdów, Zarz¹dzenia i wyjaœnienia dotycz¹ce odnowionych Obrzêdów Wielkiego
Tygodnia (l lutego 1957) nr 21; AAS 49 (1957) 91-95.
50
Sob. Wat. II, DFK 8.
51
Por. S. K. Wychowania Katolickiego, Instrukcja o wychowaniu liturgicznym w seminariach
(17 moja 1979) nr 15, 33.
52
Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 297.
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kalnej. Wszyscy kap³ani mog¹ w tym dniu koncelebrowaæ, chocia¿ w tym
dniu koncelebrowali Mszê Krzy¿ma, albo maj¹ odprawiæ drug¹ mszê
dla dobra wiernych53.
47. Tam gdzie wzglêdy duszpasterskie tego wymagaj¹, Ordynariusz
miejscowy mo¿e pozwoliæ na odprawienie drugiej mszy w koœcio³ach
i kaplicach. Nale¿y j¹ odprawiæ w godzinach wieczornych, a w razie
prawdziwej koniecznoœci w godzinach rannych, lecz tylko dla wiernych,
którzy ¿adn¹ miar¹ nie mog¹ uczestniczyæ w mszy wieczornej. Tego
rodzaju celebracje nie mog¹ siê odbywaæ dla wygody osób prywatnych
lub ma³ych grup specjalnych, i nie mog¹ zmniejszaæ udzia³u wiernych
w g³ównej Mszy.
Wed³ug pradawnej tradycji Koœcio³a, nie wolno w tym dniu odprawiaæ mszy bez udzia³u wiernych54.
48. Przed msz¹ wieczorn¹ tabernakulum powinno byæ zupe³nie puste55. Komunikanty do Komunii wiernych nale¿y konsekrowaæ w czasie
sprawowania Najœwiêtszej Ofiary56. Nale¿y konsekrowaæ tak¹ iloœæ komunikantów, aby wystarczy³y tak¿e na Wielki Pi¹tek.
49. Do przechowywania Najœwiêtszego Sakramentu nale¿y przygotowaæ kaplicê i tak j¹ ozdobiæ, aby sprzyja³a modlitwie i rozwa¿aniu;
zaleca siê surowoœæ wystroju zgodnie z liturgi¹ tych dni. Nale¿y unikaæ
przeciwnych nadu¿yæ57.
Je¿eli tabernakulum znajduje siê w kaplicy oddzielonej od g³ównej
nawy, wypada tam przygotowaæ miejsce z³o¿enia i adoracji Najœwiêtszego Sakramentu.
50. W czasie œpiewania hymnu „Chwa³a na wysokoœci” bij¹ dzwony,
zgodnie z miejscowym zwyczajem, po skoñczeniu hymnu milkn¹ a¿ do
hymnu „Chwa³a na wysokoœci” Wigilii Paschalnej, chyba ¿e Konferencja Episkopatu albo Ordynariusz miejscowy inaczej postanowi58. W tym

53

Por. Msza³ Rzymski, Wieczorna Msza Wieczerzy Pañskiej.
Por. tam¿e.
55
Por. tam¿e, nr l.
56
Sob. Wat. II, KL 55; S. K. Obrzêdów, Instrukcja „Eucharisticum mysterium” (25 maja 1967) nr
31, AAS 59 (1967) 557-558.
57
S. K. Obrzêdów, Dekret „Maxima redemptionis nostrae misteria” (16 listopada 1955) nr 9, AAS
47 (1955) 895.
58
Por. Msza³ Rzymski, Wieczorna Msza Wieczerzy Pañskiej.
54
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czasie organów oraz innych instrumentów muzycznych mo¿na u¿ywaæ
tylko do podtrzymywania œpiewu59.
51. Umywanie nóg wybranym mê¿czyznom, które zgodnie z tradycj¹
odbywa siê w tym dniu, oznacza postawê s³u¿ebn¹ i mi³oœæ Chrystusa,
który „nie przyszed³ aby mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ”60. Dobrze jest
zachowaæ tê tradycjê i wyjaœniæ jej w³aœciwe znaczenie.
52. W procesji na przygotowanie darów mo¿na z³o¿yæ dary dla biednych, zw³aszcza zebrane w czasie Wielkiego Postu jako owoc pokuty.
Lud œpiewa w tym czasie „Gdzie mi³oœæ wzajemna i dobroæ”61.
53. W momencie Komunii diakoni albo akolici, albo szafarze nadzwyczajni mog¹ wzi¹æ z o³tarza Eucharystiê, aby póŸniej zanieœæ j¹ do
chorych, którzy przyjm¹ Komuniê w domu. W ten sposób nawet chorzy
mog¹ siê z³¹czyæ z Koœcio³em celebruj¹cym.
54. Po odmówieniu modlitwy po Komunii odbywa siê procesja przez
koœció³, w którym przenosi siê Najœwiêtszy Sakrament do miejsca przechowania. Na czele idzie ministrant z krzy¿em, niesie siê p³on¹ce œwiece i kadzielnicê. W czasie procesji œpiewa siê hymn „S³aw jêzyku” lub
inn¹ pieœñ eucharystyczn¹62. Przeniesienie i z³o¿enie Najœwiêtszego Sakramentu nie mog¹ siê odbyæ w tych koœcio³ach, w których w Wielki
Pi¹tek nie odbywa siê liturgia ku czci Mêki Pañskiej.
55. Najœwiêtszy Sakrament sk³ada siê w tabernakulum lub w szkatule zamkniêtej. Nie wolno robiæ wystawienia w monstrancji.
Tabernakulum lub szkatu³a nie mo¿e mieæ formy grobu, nale¿y unikaæ formy „grobu”. Kaplicy z³o¿enia nie przygotowuje siê dla wyobra¿enia grobu Pana, lecz dla przechowywania Chleba Eucharystycznego
do Komunii w Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej63.
56. Nale¿y wezwaæ wiernych, aby po Mszy Wieczerzy Pañskiej przez
pewn¹ czêœæ nocy odbywali w koœciele adoracjê przed Najœwiêtszym
Sakramentem uroczyœcie przechowywanym tego dnia. W czasie trwania adoracji mo¿na czytaæ czêœæ Ewangelii wed³ug œwiêtego Jana (rozdz. 13-17).
59

Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 300.
Mt 20, 28.
61
Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 303.
62
Por. Msza³ Rzymski, Wieczorna Msza Wieczerzy Pañskiej, nr 15-16.
63
Por. S. K. Obrzêdów, Deklaracja 15 marca 1956, nr 3; AAS 48 (1956) 153; S. K. Obrzêdów,
Zarz¹dzenia i wyjaœnienia dotycz¹ce odnowionych Obrzêdów Wielkiego Tygodnia (1 lutego 1957)
nr 14; AAS 49 (1957)93.
60
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Po pó³nocy adoracja odbywa siê bez zewnêtrznej uroczystoœci, poniewa¿ rozpocz¹³ siê dzieñ Mêki Pañskiej64.
57. Po skoñczeniu siê Mszy obna¿a siê o³tarz. Wypada zas³oniæ krzy¿e w koœciele zas³onami barwy czerwonej lub fioletowej, je¿eli nie zosta³y zas³oniête w sobotê przed 5. niedziel¹ Wielkiego Postu. Nie zapala
siê lamp przed wizerunkami œwiêtych.

V. WIELKI PI¥TEK MÊKI PAÑSKIEJ
58. W tym dniu, w którym „Chrystus zosta³ ofiarowany jako nasza
Pascha”65. Koœció³, rozwa¿aj¹c Mêkê swojego Pana i Oblubieñca, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa rozpiêtego na krzy¿u i wstawia
siê za zbawienie ca³ego œwiata.
59. Zgodnie z pradawn¹ tradycj¹, Koœció³ w tym dniu nie sk³ada Ofiary
eucharystycznej; wiernym rozdaje siê Komuniê œwiêt¹ tylko w czasie
liturgii Mêki Pañskiej; chorym, którzy nie mog¹ uczestniczyæ w liturgii,
mo¿na zanieœæ Komuniê o ka¿dej porze dnia66.
60. Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej jest dniem obowi¹zkowej pokuty
w ca³ym Koœciele; w tym dniu nale¿y zachowaæ wstrzemiêŸliwoœæ od
pokarmów miêsnych i post67.
61. W tym dniu nie wolno sprawowaæ sakramentów, z wyj¹tkiem
sakramentów pokuty i namaszczenia chorych68. Pogrzeb nale¿y odprawiaæ bez œpiewu, bez gry na organach i bicia dzwonów.
62. Zaleca siê, aby dzisiaj odprawiono w koœcio³ach Godzinê czytañ
i Jutrzniê z udzia³em ludu (por. nr 40).
63. Liturgia Mêki Pañskiej powinna siê odbyæ w godzinach popo³udniowych, oko³o godziny piêtnastej. Ze wzglêdów duszpasterskich
radzi siê wybraæ godzinê dogodniejsz¹, w której ³atwiej mo¿na zgroma-

64

Por. Msza³ Rzymski, Wieczorna Msza Wieczerzy Pañskiej, nr 21; S. K. Obrzêdów, Dekret „Maxima redemptionis nostrae mysteria” (16 listopada 1955) nr 8-10, AAS 47 (1955) 845.
65
1 Kor 5, 7.
66
Por. Msza³ Rzymski, Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej, nr l, 3.
67
Pawe³ VI, Konst. Apost. „Paenitemini”, II, 2; AAS 58 (1966) 183; KPK, kan. 1251.
68
Por. Msza³ Rzymski, Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej, nr l; KKB, Deklaracja do Msza³u Rzymskiego, w: Notitiae 13 (1977) 602.
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dziæ wiernych, np.: ju¿ od po³udnia, albo w godzinach póŸniejszych, ale
nie po godzinie dwudziestej pierwszej69.
64. Nale¿y wiernie, z religijn¹ czci¹ zachowaæ porz¹dek liturgii Mêki
Pañskiej (Liturgia s³owa, adoracja Krzy¿a, Komunia œwiêta) pochodz¹cy ze staro¿ytnej tradycji Koœcio³a. Nikomu nie wolno wprowadzaæ zmian
wed³ug w³asnego uznania.
65. Kap³an i asystuj¹cy udaj¹ siê do o³tarza w ciszy, bez œpiewu. Je¿eli
robi siê jakieœ wprowadzenie, nale¿y je podaæ przed wejœciem kap³ana.
Kap³an i asystuj¹cy, po sk³onie przed o³tarzem padaj¹ na twarz; to
padniêcie na twarz nale¿y zachowaæ, jako obrzêd w³asny tego dnia; oznacza on uni¿enie siê „cz³owieka ziemskiego”70 oraz smutek i ból Koœcio³a.
Wierni w czasie wejœcia kap³ana stoj¹, a potem padaj¹ na kolana
i modl¹ siê w ciszy.
66. Czytania nale¿y wykonaæ w ca³oœci. Psalm responsoryjny i œpiew
przed Ewangeli¹ nale¿y odœpiewaæ jak zwykle. Opis Mêki Pañskiej wed³ug œwiêtego Jana, nale¿y odœpiewaæ lub odczytaæ w taki sam sposób
jak w poprzedni¹ niedzielê (por. nr 33). Po skoñczeniu Pasji powinna
byæ homilia. Przy jej koñcu mo¿na wezwaæ wiernych, aby przez krótki
czas oddali siê medytacji71.
67. Nale¿y odprawiæ Modlitwê powszechn¹ wed³ug tekstu i formy
przekazanej przez staro¿ytnoœæ, z ca³ym zakresem intencji. Zakres ten
dobrze oznacza powszechn¹ moc Mêki Chrystusa, który zawis³ na krzy¿u za zbawienie ca³ego œwiata. W razie zaistnienia wielkiej potrzeby
publicznej, Ordynariusz miejscowy mo¿e pozwoliæ lub nakazaæ, aby
dodano specjaln¹ intencjê72.
Spoœród modlitw, które s¹ podane w mszale, wolno kap³anowi wybraæ
takie, które bardziej odpowiadaj¹ warunkom miejscowym, tak jednak,
aby zachowa³ nastêpstwo intencji nakazane w Modlitwie powszechnej73.
68. Krzy¿, którego u¿ywa siê do ods³oniêcia, powinien byæ doœæ wielki
i piêkny. Nale¿y wybraæ z msza³u pierwsz¹ lub drug¹ formu³ê ods³oniê69

Por. tam¿e, nr 3; S. K. Obrzêdów, zarz¹dzenia i wyjaœnienia dotycz¹ce odnowionych Obrzêdów
Wielkiego Tygodnia (l lutego 1957) nr 15; AAS 49 (1957) 94.
70
Por. Tam¿e, nr 5; druga modlitwa.
71
Por. tam¿e, nr 9; Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 319.
72
Por. tam¿e, nr 12.
73
Por. Msza³ Rzymski, Ogólne wprowadzenie, nr 46.
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cia. Ten obrzêd powinien siê odbyæ z uroczystoœci¹ odpowiedni¹ do tego
misterium naszego zbawienia: tak wezwanie przy ods³oniêciu Krzy¿a,
jak odpowiedŸ ludu, powinny byæ œpiewane. Po ka¿dym uklêkniêciu
nale¿y zachowaæ zupe³ne milczenie. W tym czasie kap³an stoj¹c trzyma
wzniesiony Krzy¿.
69. Krzy¿ nale¿y przedstawiæ do adoracji przez ka¿dego wiernego,
poniewa¿ osobista adoracja Krzy¿a jest g³ównym elementem tego obrzêdu; tylko w bardzo licznym zgromadzeniu wiernych mo¿e siê odbyæ
obrzêd adoracji przez wszystkich równoczeœnie74.
Do adoracji nale¿y przedstawiæ jeden Krzy¿, bo wymaga tego prawdziwoœæ znaku. W czasie adoracji Krzy¿a œpiewa siê antyfony, „Skargi
Zbawiciela” i hymn, poniewa¿ w lirycznej formie przypominaj¹ dzieje
zbawienia75, albo inne odpowiednie œpiewy (por. nr 42).
70. Kap³an œpiewa wezwanie do Modlitwy Pañskiej, któr¹ wszyscy
œpiewaj¹. Nie przekazuje siê znaku pokoju. Komunia odbywa siê w sposób opisany w mszale.
W czasie Komunii mo¿na œpiewaæ psalm 22(21) lub inn¹ odpowiedni¹
pieœñ. Po Komunii puszkê przenosi siê do przygotowanego miejsca poza
koœcio³em. (W Polsce przenosi siê Najœwiêtszy Sakrament do Bo¿ego
Grobu, zgodnie z Msza³em rzymskim dla diecezji polskich).
71. Po skoñczonych obrzêdach obna¿a siê o³tarz, pozostaje jednak
Krzy¿ i cztery œwieczniki. W koœciele nale¿y przygotowaæ odpowiednie
miejsce (np. kaplicê, w której Najœwiêtszy Sakrament by³ z³o¿ony w Wielki Czwartek), gdzie umieszcza siê Krzy¿ z wizerunkiem Chrystusa, aby
wierni mogli go adorowaæ i ca³owaæ, a tak¿e trwaæ na rozmyœlaniu.
72. Ze wzglêdów duszpasterskich nie nale¿y zaniedbywaæ takich
nabo¿eñstw jak: Droga Krzy¿owa, procesje na czeœæ Mêki Pañskiej
i wspomnienie boleœci Najœwiêtszej Maryi Panny. Teksty i œpiewy nale¿y dostosowaæ do ducha liturgii tego dnia. Porê tych nabo¿eñstw nale¿y
uzgodniæ z godzin¹ obrzêdów liturgicznych w ten sposób, aby by³o widoczne, ¿e obrzêdy liturgiczne ze swojej natury s¹ daleko wa¿niejsze od
nabo¿eñstw76.

74

Por. Msza³ Rzymski, Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej, nr 19.
Por. Mi 6, 3-4.
76
Por. Sob. Wat. II, KL 13.
75
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VI. WIELKA SOBOTA
73. W Wielk¹ Sobotê Koœció³ trwa przy Grobie Pañskim rozwa¿aj¹c
Mêkê i Œmieræ Chrystusa oraz Jego zst¹pienie do Otch³ani77, a tak¿e
modl¹c siê i poszcz¹c oczekuje Jego Zmartwychwstania. Bardzo siê zaleca, aby odby³a siê Godzina czytañ i Jutrznia z udzia³em ludu (por. nr 40)78.
Tam, gdzie to nie jest mo¿liwe, nale¿y urz¹dziæ nabo¿eñstwo s³owa Bo¿ego, albo inne nabo¿eñstwo odpowiadaj¹ce misterium tego dnia.
74. W koœciele mo¿na wystawiæ dla uczczenia przez wiernych wizerunek Chrystusa ukrzy¿owanego albo spoczywaj¹cego w grobie, albo
zstêpuj¹cego do otch³ani, które ilustruj¹ misterium Wielkiej Soboty, a tak¿e wizerunek Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej.
75. Dzisiaj Koœció³ ca³kowicie powstrzymuje siê od sprawowania
ofiary Mszy œwiêtej79. Komunii œwiêtej mo¿na udzielaæ tylko w formie
Wiatyku. Nie mo¿na celebrowaæ ma³¿eñstwa ani innych sakramentów,
z wyj¹tkiem sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.
76. Wiernych nale¿y pouczyæ o szczególnej naturze Wielkiej Soboty80. Œwi¹teczne zwyczaje i tradycje zwi¹zane z tym dniem z tego powodu, ¿e niegdyœ z Wielk¹ Sobot¹ antycypowano uroczystoœæ paschaln¹,
nale¿y od³o¿yæ na noc i dzieñ Wielkanocy.

VII. WIELKANOCNA NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO
A. Wigilia Paschalna w wielk¹ noc
77. Zgodnie z bardzo dawn¹ tradycj¹, ta noc powinna byæ czuwaniem na czeœæ Pana81. Wigilia, któr¹ siê odprawia tej nocy wspominaj¹c
œwiêt¹ i wielk¹ noc Zmartwychwstania Chrystusa, jest uwa¿ana za „matkê
77

Por. Msza³ Rzymski, Wielka Sobota; Sk³ad Apostolski; 1 P 3, 19.
Por. Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, nr 210.
79
Msza³ Rzymski, Wielka Sobota.
80
S. K. Obrzêdów, Dekret „Maxima redemptionis nostrae misteria” (16 listopada 1955) nr 2; AAS
47 (1955) 843.
81
Por. Wj 12, 42.
78
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wszystkich œwiêtych Wigilii”82. W czasie tej Wigilii Koœció³ czuwaj¹c
oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i celebruje to zmartwychwstanie przez sakramenty wtajemniczenia chrzeœcijañskiego83.
1. Znaczenie nocnego charakteru Wigilii Paschalnej
78. „Wszystkie obrzêdy Wigilii paschalnej odbywaj¹ siê w nocy; nie
wolno ich rozpoczynaæ, zanim nie zapadnie noc, a nale¿y je zakoñczyæ
przed œwitem dnia niedzielnego”84. Tê zasadê nale¿y œciœle interpretowaæ. Wyklucza siê przeciwne tej zasadzie nadu¿ycia i zwyczaje tu i ówdzie spotykane, wed³ug których Wigiliê Paschaln¹ odprawia siê o tej
godzinie, o jakiej antycypuje siê msze niedzielne.
Te motywy, jakie czasem siê podnosi, aby uzasadniæ antycypowanie
Wigilii Paschalnej, np. brak bezpieczeñstwa, nie s¹ przytaczane, gdy
chodzi o noc Narodzenia Pañskiego oraz inne zgromadzenia, które odbywaj¹ siê w nocy85.
79. Wigilia Paschalna, w czasie której Hebrajczycy czuwali w nocy
oczekuj¹c przyjœcia Pana, aby ich wyzwoli³ z niewoli faraona, by³a przez
nich zachowywana jako doroczna pami¹tka; by³a to figura przysz³ej,
prawdziwej Paschy Chrystusa, nocy prawdziwego wyzwolenia, w której
„Chrystus skruszywszy wiêzy œmierci, jako zwyciêzca wyszed³ z Otch³ani”86.
80. Koœció³ od pocz¹tku obchodzi³ Paschê, która jest uroczystoœci¹
nad uroczystoœciami, przede wszystkim przez odprawienie nocy Wigilii. Zmartwychwstanie Chrystusa jest bowiem podstaw¹ naszej wiary
i nadziei; przez chrzest i bierzmowanie zostaliœmy wszczepieni w paschalne misterium Chrystusa, z Nim wspó³umarli, wspó³pogrzebani
i wspó³zmartwychwstali, razem z Nim bêdziemy królowaæ87.
Ta Wigilia jest równie¿ oczekiwaniem powtórnego przyjœcia Pana88.
82

Œw. Augustyn, Mowo 219: PL 38, 1088.
Ceremonia³ Biskupów, nr 332.
84
Por. tam¿e, nr 332; Msza³ Rzymski, Wigilia Paschalna, nr 3.
85
S. K. Obrzêdów, Instrukcja „Eucharisficum misterium” (25 maja 1967) nr 28, AAS 59 (1967)
556-557.
86
Msza³ Rzymski, Wigilia Paschalna, nr 19, Orêdzie Wielkanocne.
87
Por. Sob. Wat. II, KL 6, Por. Rz 6, 3-6, El 2, 5-6, Kol 2, 12-13, 2 Tm 2, 11-12.
83

List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Œwi¹t Paschalnych

31

2. Struktura Wigilii Paschalnej, znaczenie jej elementów i czêœci
81. Wigilia Paschalna ma nastêpuj¹cy porz¹dek: po Liturgii œwiat³a
i Orêdziu Wielkanocnym (pierwsza czêœæ Wigilii), Koœció³ œwiêty rozwa¿a cuda, których Bóg od pocz¹tku dokona³ dla swojego ludu (druga
czêœæ Wigilii czyli Liturgia s³owa), a¿ do momentu, w którym razem
z nowymi cz³onkami odrodzonymi przez chrzest (trzecia czêœæ) Koœció³
zostaje wezwany na ucztê przygotowan¹ przez Pana, jako pami¹tka Jego
œmierci i zmartwychwstania, w oczekiwaniu na jego powrót (czwarta
czêœæ)89.
Nikomu nie wolno zmieniaæ tej struktury obrzêdów wed³ug w³asnego uznania.
82. Pierwsza czêœæ obejmuje czynnoœci i gesty symboliczne, które
nale¿y wykonaæ z tak¹ powag¹ i dostojeñstwem, aby wierni mogli poj¹æ
ich znaczenie podane przez pouczenia i modlitwy liturgiczne.
W miarê mo¿noœci, w odpowiednim miejscu poza koœcio³em, nale¿y
przygotowaæ ognisko do b³ogos³awienia nowego ognia; p³omieñ powinien byæ tak wielki, aby rzeczywiœcie móg³ rozproszyæ ciemnoœci i oœwieciæ noc.
Nale¿y przygotowaæ pascha³, który ze wzglêdu na prawdziwoœæ znaku
powinien byæ sporz¹dzony z wosku, co roku nowy, w koœciele jedyny,
doœæ du¿ej wielkoœci, nigdy zaœ sztuczny, aby móg³ przypominaæ, ¿e
Chrystus jest œwiat³oœci¹ œwiata. Ma byæ b³ogos³awiony przy u¿yciu s³ów
i znaków podanych w mszale, lub innych zatwierdzonych przez Konferencjê Episkopatu90.
83. Procesja, w której lud wchodzi do koœcio³a, powinna byæ prowadzona œwiat³em pascha³u. Izraelitów prowadzi³ w nocy s³up ognisty,
chrzeœcijanie id¹ za Chrystusem zmartwychwsta³ym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do ka¿dej odpowiedzi „Bogu niech bêd¹ dziêki” dodaæ
aklamacjê na czeœæ Chrystusa.
88

„Tê noc spêdzamy na czuwaniu, poniewa¿ Pan zmartwychwsta³ i w swoim ciele dla nas rozpocz¹³ to ¿ycie, w którym nie ma ¿adnej œmierci ani snu; w ten sposób wskrzesi³ cia³o z martwych, ¿e ju¿ nie umrze i œmieræ nie ma ju¿ nad nim w³adzy. Zmartwychwsta³y, któremu œpiewamy
nieco d³u¿ej czuwaj¹c, sprawi, ¿e bêdziemy razem z Nim królowali ¿yj¹c bez koñca”: œw. Augustyn, Mowa Gwelferv., 5, 4: PLS 2, 552.
89
Por. Msza³ Rzymski, Wigilia Paschalna, nr 7.
90
Por. tam¿e, nr 10-12.
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Œwiat³o pascha³u stopniowo rozszerza siê na œwiece, które wszyscy
trzymaj¹ w rêkach, podczas gdy lampy elektryczne s¹ wygaszone.
84. Diakon œpiewa Orêdzie Wielkanocne, które w formie wielkiego
lirycznego poematu opiewa ca³e paschalne misterium wszczepione w ekonomiê zbawienia. W razie koniecznoœci, gdy nie ma diakona, a celebrans nie mo¿e zaœpiewaæ Orêdzia Wielkanocnego, mo¿na jego wykonanie powierzyæ kantorowi. Konferencje Episkopatu mog¹ wprowadziæ
do Orêdzia Wielkanocnego aklamacje ludu91 .
85. Drug¹ czêœæ Wigilii stanowi¹ czytania z Pisma œwiêtego. Opisuj¹
one g³ówne zdarzenia dziejów zbawienia. Wierni mog¹ je spokojnie rozwa¿aæ, do czego pomaga im œpiew psalmów responsoryjnych, milczenie
i modlitwa celebransa.
Odnowione obrzêdy Wigilii zawieraj¹ siedem czytañ ze Starego Testamentu, wyjêtych z Prawa i Proroków, które przewa¿nie zosta³y przyjête w staro¿ytnej tradycji Wschodu i Zachodu, oraz dwa czytania z
Nowego Testamentu, mianowicie z Aposto³a i Ewangelii. W ten sposób
Koœció³ „poczynaj¹c od Moj¿esza i wszystkich proroków”92 , wyjaœnia
paschalne misterium Chrystusa. Dlatego wszêdzie gdzie to jest mo¿liwe
nale¿y odczytaæ wszystkie lekcje, aby zachowaæ charakter Wigilii Paschalnej, która wymaga odpowiednio d³ugiego czasu.
Tam, gdzie okolicznoœci pastoralne wymagaj¹, aby zmniejszyæ iloœæ
czytañ, nale¿y odczytaæ przynajmniej trzy ze Starego Testamentu, z Prawa i Proroków. Nigdy nie nale¿y opuszczaæ czytania z 14 rozdzia³u Ksiêgi
Wyjœcia z odpowiednim kantykiem93 .
86. Znaczenie typologiczne tekstów Starego Testamentu opiera siê
na Nowym i ukazuje siê w modlitwie wypowiadanej przez kap³ana po
poszczególnych czytaniach. Dobrze jest pomóc wiernym w zrozumieniu znaczenia typologicznego przez krótkie wprowadzenie. To wprowadzenie mo¿e podaæ sam kap³an lub diakon.
Komisje liturgiczne narodowe lub diecezjalne, niech przygotuj¹ odpowiednie pomoce do u¿ytku duszpasterzy.
Po czytaniu œpiewa siê psalm z refrenem powtarzanym przez lud.
W takim powtarzaniu siê czêœci zachowuje siê rytm, który wspomaga uczestnictwo i pobo¿noœæ wiernych94. Nale¿y pilnie czuwaæ, aby
w miejsce psalmów nie wprowadzano pieœni ludowych.
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87. Po zakoñczeniu czytañ ze Starego Testamentu œpiewa siê hymn
„Chwa³a na wysokoœci”, wed³ug zwyczajów miejscowych bij¹ dzwony,
œpiewa siê kolektê i tak przechodzi siê do czytañ z Nowego Testamentu.
Czyta siê pouczenie Paw³a o chrzcie, jako wszczepieniu w paschalne
misterium Chrystusa.
Nastêpnie wszyscy wstaj¹, kap³an trzykrotnie intonuje „Alleluja” stopniowo podnosz¹c g³os, a lud je powtarza95. Je¿eli jest to konieczne psalmista lub kantor intonuje „Alleluja”, które lud powtarza miêdzy wersetami psalmu 118(117). Ten psalm wielokrotnie cytowali aposto³owie
w katechezie paschalnej96. Wreszcie s³owami Ewangelii og³asza siê Zmartwychwstanie Pañskie, co stanowi szczyt ca³ej Liturgii s³owa. Po Ewangelii nie nale¿y opuszczaæ krótkiej homilii.
88. Trzeci¹ czêœæ Wigilii stanowi liturgia chrzcielna. Teraz w sakramentalny sposób celebruje siê Paschê Chrystusa i nasz¹. Wyra¿a siê to
w sposób ca³kowity w tych koœcio³ach, które maj¹ chrzcielnicê, przede
wszystkim wtedy, gdy odbywa siê chrzeœcijañskie wtajemniczenie doros³ych albo przynajmniej chrzest dzieci97. Tak¿e wtedy, gdy nie ma kandydatów do chrztu, w koœcio³ach parafialnych odbywa siê b³ogos³awieñstwo
wody chrzcielnej. Je¿eli to b³ogos³awieñstwo odbywa siê w prezbiterium,
a nie w kaplicy chrzcielnej, po b³ogos³awieñstwie odnosi siê wodê do
chrzcielnicy i tam siê j¹ przechowuje przez ca³y czas Wielkanocy98. Tam,
gdzie nie ma kandydatów do chrztu i nie b³ogos³awi siê wody chrzcielnej, wspomina siê chrzest przez b³ogos³awieñstwo wody przeznaczonej
do pokropienia ludu99.
89. Nastêpuje odnowienie przyrzeczeñ z³o¿onych na chrzcie. Wprowadza je pouczenie celebransa. Wierni stoj¹c i trzymaj¹c w rêkach p³on¹ce œwiece odpowiadaj¹ na pytania. Potem zostaj¹ pokropieni wod¹.

91

Por. tam¿e, nr 17.
£k 24, 27; Por. £k 24, 44-45.
93
Por. Msza³ Rzymski, Wigilia Paschalna, nr 21.
94
Por. tam¿e, nr 23.
95
Por. Ceremonia³ Biskupów, nr 352.
96
Por. Oz 4, 11-12; Mt 21, 42; Mk 12, 10; £k 20, 17.
97
Por. Obrzêdy chrztu dzieci, nr 6.
98
Por. Msza³ Rzymski, Wigilia Paschalna, nr 48.
99
Por. tam¿e, nr 45.
92
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W ten sposób gesty i s³owa przypominaj¹ im chrzest, który otrzymali.
Kap³an kropi lud przechodz¹c przez nawê koœcio³a, podczas gdy wszyscy œpiewaj¹ antyfonê „Vidi aquam” lub inn¹ pieœñ o charakterze chrzcielnym100.
90. Sprawowanie Eucharystii stanowi czwart¹ czêœæ Wigilii i jej
szczyt, poniewa¿ Eucharystia jest w pe³ni sakramentem paschalnym,
mianowicie pami¹tk¹ ofiary krzy¿owej i obecnoœci¹ Chrystusa zmartwychwsta³ego, dope³nieniem wtajemniczenia chrzeœcijañskiego i przedsmakiem Paschy wieczystej.
91. Nale¿y uwa¿aæ, aby tej Liturgii eucharystycznej nie sprawowaæ
z poœpiechem, przeciwnie, wypada, aby wszystkie obrzêdy i s³owa osi¹gnê³y najwiêksz¹ si³ê wyrazu: Modlitwa powszechna, w której nowo
ochrzczeni, ju¿ jako wierni, po raz pierwszy wykonuj¹ swoje kap³añstwo101, procesja na przygotowanie darów z udzia³em nowo ochrzczonych, je¿eli s¹ obecni, Modlitwa eucharystyczna pierwsza, druga lub
trzecia i to ze œpiewem, z odpowiednimi embolizmami102. Komunia eucharystyczna, jako moment pe³nego udzia³u w sprawowanym misterium.
Na Komuniê wypada œpiewaæ psalm 118(117) z anytyfon¹ „Pascha nostrum” lub psalm 34(33) z antyfon¹ „Alleluja, alleluja, alleluja”, albo
inn¹ pieœñ wyra¿aj¹c¹ radoœæ paschaln¹.
92. Jest po¿¹dane, aby w Komunii Wigilii Paschalnej osi¹gniêto pe³niê znaku eucharystycznego, rozdaj¹c j¹ pod postaciami chleba i wina.
Niech Ordynariusze miejscowi rozwa¿¹ mo¿liwoœæ takiego pozwolenia
i zwi¹zane z tym okolicznoœci103.
3. Niektóre uwagi duszpasterskie
93. Liturgiê Wigilii Paschalnej nale¿y sprawowaæ w ten sposób, aby
da³a ludowi chrzeœcijañskiemu ca³e bogactwo modlitw i obrzêdów; nale¿y zachowaæ prawdziwoœæ znaków, troszczyæ siê o uczestnictwo wiernych, zapewniæ udzia³ ministrantów, lektorów i scholi œpiewaków.

100

Por. tam¿e, nr 47.
Por. tam¿e, nr 49; Obrzêdy chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych, nr 36.
102
Por. Msza³ Rzymski, Wigilia Paschalna, nr 53; Tam¿e, Msze obrzêdowe, 3. Przy udzielaniu chrztu.
103
Por. Msza³ Rzymski. Ogólne wprowadzenie, nr 240-242.
101
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94. Jest po¿¹dane, aby niekiedy przewidzieæ zgromadzenie wielu
wspólnot w jednym koœciele, je¿eli ze wzglêdu na bliskoœæ koœcio³ów
albo ma³¹ iloœæ uczestników nie mo¿na zorganizowaæ Wigilii z pe³nym
udzia³em i uroczyst¹ opraw¹.
Nale¿y popieraæ udzia³ grup specjalnych w sprawowaniu Wigilii Paschalnej, w czasie której wszyscy wierni razem zgromadzeni mog¹ g³êbiej
doœwiadczyæ znaczenia przynale¿noœci do tej samej wspólnoty koœcielnej.
Wiernych, którzy z okazji wakacji wyje¿d¿aj¹ z w³asnej parafii, nale¿y wezwaæ, aby uczestniczyli w Wigilii Paschalnej w miejscu, gdzie
przebywaj¹.
95. W zapowiadaniu Wigilii Paschalnej nale¿y uwa¿aæ, aby jej nie
przedstawiaæ jako zakoñczenia Wielkiej Soboty. Lepiej jest powiedzieæ,
¿e Wigiliê Paschaln¹ sprawuje siê „w noc paschaln¹”, jako jeden akt
kultu. Wzywa siê duszpasterzy, aby w katechezie pilnie pouczali wiernych o uczestniczeniu w ca³ej Wigilii Paschalnej104.
96. Aby lepiej celebrowaæ Wigiliê Paschaln¹, sami duszpasterze powinni pog³êbiaæ znajomoœæ tekstów i obrzêdów; wtedy bêd¹ mogli podawaæ prawdziw¹ mistagogiê.
B. Dzieñ Wielkanocy
97. Mszê w dniu Wielkanocy nale¿y odprawiæ bardzo uroczyœcie.
Jako aktu pokutnego, wypada dokonaæ pokropienia wod¹ pob³ogos³awion¹ w czasie Wigilii. Podczas pokropienia œpiewa siê antyfonê „Vidi
aquam” albo inn¹ pieœñ o charakterze chrzcielnym. T¹ sam¹ wod¹ nale¿y nape³niæ kropielnice przy wejœciu do koœcio³a.
98. Nale¿y zachowaæ, tam gdzie trwa lub zale¿nie od okolicznoœci
wznowiæ, tradycjê odprawiania w dzieñ Wielkanocy Nieszporów chrzcielnych. Wci¹gu tych Nieszporów, podczas œpiewania psalmów odbywa
siê procesja do chrzcielnicy105.
99. Pascha³ umieszcza siê obok ambony albo obok o³tarza i zapala
siê przynajmniej na wszystkie uroczyste obrzêdy liturgiczne tego okre-

104
105

Por. Sob. Wat. II, KL 106.
Por. Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, nr 213.
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su, to jest na Mszê, Jutrzniê i Nieszpory, a¿ do Niedzieli Zes³ania Ducha
Œwiêtego. Po tej niedzieli pascha³ z czci¹ przechowuje siê w kaplicy
chrzcielnej, aby od niego zapalaæ w czasie chrztu œwiece ochrzczonych.
Przy odprawianiu pogrzebu pascha³ ustawia siê obok katafalku, aby
wskazywa³, ¿e œmieræ jest dla chrzeœcijanina jego prawdziw¹ Pasch¹.
Poza Okresem Wielkanocnym nie zapala siê pascha³u, ani siê go nie
przechowuje w prezbiterium106.

VIII. CZAS WIELKANOCNY
100. Obchód Wielkanocny trwa w Czasie Wielkanocnym. Piêædziesi¹t
dni od Niedzieli Zmartwychwstania a¿ do Niedzieli Zes³ania Ducha
Œwiêtego, obchodzi siê w radoœci jako jeden dzieñ œwi¹teczny, a nawet
jako „wielk¹ niedzielê”107.
101. Niedziele tego czasu uwa¿a siê za niedziele Wielkanocy. Maj¹
one pierwszeñstwo przed œwiêtami Pañskimi i przed wszystkimi uroczystoœciami. Uroczystoœci, które przypadaj¹ na te niedziele, antycypuje
siê w sobotê108. Uroczystoœci na czeœæ Najœwiêtszej Maryi Panny i œwiêtych, które przypadaj¹ w ci¹gu tygodnia, nie mog¹ byæ obchodzone w niedziele109.
102. Ca³y ten okres jest przeznaczony na „mistagogiê” doros³ych,
którzy otrzymali wtajemniczenie chrzeœcijañskie w czasie Wigilii Paschalnej. Tam, gdzie s¹ nowo ochrzczeni, nale¿y zachowaæ to, co jest
przepisane w Obrzêdach chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych,
numery 37-40 i 235-239. Wszêdzie, w czasie oktawy wielkanocnej, nale¿y dodawaæ w Modlitwie eucharystycznej modlitwê wstawiennicz¹ za
nowo ochrzczonych.
103. Przez ca³y czas Wielkanocny, podczas mszy niedzielnych nale¿y
zarezerwowaæ wœród wiernych specjalne miejsca dla nowo ochrzczonych.
Wszyscy nowo ochrzczeni niech siê staraj¹ uczestniczyæ w mszach ze
swoimi chrzestnymi. W homilii i, zale¿nie od okolicznoœci, w Modlitwie
wiernych nale¿y o nich wspomnieæ. Na zakoñczenie okresu „mistagogii”,
106

Por. Msza³ Rzymski, Niedziela Zes³ania. Ducha œwiêtego, rubryka koñcowa; Obrzêdy chrztu
dzieci, Wtajemniczenie chrzeœcijañskie, Wprowadzenie ogólne, nr 25.
107
Por. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 22.
108
Por. tam¿e, nr 5, 23. Uwaga! Patrz przypis 13.
109
Por. tam¿e, nr 58.
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ko³o Niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego, powinno siê odbyæ jakieœ nabo¿eñstwo, zgodne z krajowym zwyczajem110. Wypada, aby dzieci otrzymywa³y w te niedziele wielkanocne pierwsz¹ Komuniê œwiêt¹.
104. W czasie Wielkanocnym, duszpasterze niech pouczaj¹ wiernych
ju¿ przystêpuj¹cych do Komunii œwiêtej o znaczeniu przykazania koœcielnego nakazuj¹cego w tym okresie przyjêcie Komunii œwiêtej111.
Bardzo siê zaleca, aby przede wszystkim w oktawie wielkanocnej zanoszono Komuniê œwiêt¹ do chorych.
105. Tam, gdzie jest zwyczaj b³ogos³awienia domów z okazji œwi¹t
Wielkanocnych, powinien tego b³ogos³awieñstwa udzieliæ proboszcz albo
inni kap³ani, lub diakoni przez niego delegowani. Jest to okazja do spe³nienia obowi¹zków duszpasterskich112. Proboszcz nawiedza domy, aby
odwiedziæ ka¿d¹ rodzinê, odbywa rozmowê z jej cz³onkami i modli siê
z nimi u¿ywaj¹c tekstów zawartych w ksiêdze b³ogos³awieñstw113.
W wielkich miastach nale¿y przewidzieæ mo¿liwoœæ zgromadzenia wielu
rodzin, aby razem odbyæ obrzêd b³ogos³awieñstwa.
106. W ró¿nych krajach i u ró¿nych narodów, spotyka siê liczne zwyczaje ludowe zwi¹zana z czasem Wielkanocnym, które nierzadko œci¹gaj¹
wiêksz¹ liczbê uczestników ni¿ œwiêta Liturgia; nie nale¿y ich lekcewa¿yæ, poniewa¿ mog¹ one wyra¿aæ ducha religijnoœci wiernych. Konferencje Episkopatu i Ordynariusze miejscowi niech zadbaj¹, aby tego
rodzaju zwyczaje, które sprzyjaj¹ pobo¿noœci, zharmonizowaæ z Liturgi¹ i przepoiæ je duchem, tak aby czerpa³y inspiracjê z Liturgii i do niej
lud prowadzi³y114.
107. Ten œwiêty okres piêædziesiêciu dni koñczy siê Niedziel¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego, w któr¹ wspomina siê Zes³anie Ducha Œwiêtego na
Aposto³ów, pocz¹tki Koœcio³a oraz pocz¹tek jego misji skierowanej do
wszystkich jêzyków, ludów i narodów115.

110

Por. Obrzêdy chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych, nr 235-239.
Por. KPK, kan 920.
112
S. K. Obrzêdów, Dekret „Maxima redemptionis nostrae misteria” (16 listopada 1955) nr 24,
AAS 47 (1955) 847.
113
B³ogos³awieñstwa, rozdzia³ I, II, Doroczne b³ogos³awieñstwo rodzin w ich domach, nr 40-98 .
114
Por. Sob. Wat. II, KL 13; Por. KKB, Orientamenti e proposte per la celebraziane dei anno mariano (3 kwietnia 1987) nr 3, 51-56.
111
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Nale¿y popieraæ d³u¿sze sprawowanie Mszy wigilijnej, która nie ma
charakteru chrzcielnego jak Wigilia Paschalna, lecz jest gorliw¹ modlitw¹
za przyk³adem Aposto³ów i uczniów, którzy trwali jednomyœlnie na
modlitwie z Maryj¹, Matk¹ Jezusa, oczekuj¹c Ducha Œwiêtego116.
108. „Cech¹ charakterystyczn¹ uroczystoœci paschalnej jest to, ¿e ca³y
Koœció³ cieszy siê z odpuszczenia grzechów, jakie zosta³o udzielone nie
tylko tym, którzy odrodzili siê przez chrzest, lecz tak¿e tym, którzy od
dawna zostali zaliczeni do przybranych dzieci”117. Dziêki gorliwej dzia³alnoœci duszpasterskiej i wiêkszemu wysi³kowi duchowemu, z ³aski Pana
wszyscy, którzy ukoñczyli obchód œwi¹t wielkanocnych, bêd¹ mogli
zachowaæ ich ducha w ¿yciu i postêpowaniu118.
+ Wergiliusz Noe
Arcybiskup tyt. Wonkary

Pawe³ Augustyn kard. Mayer OSB
Sekretarz Prefekt

W Rzymie, w siedzibie Kongregacji Kultu Bo¿ego, 16 stycznia 1988 roku

115

Por. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, nr 23.
Pierwsze Nieszpory uroczystoœci mo¿na po³¹czyæ z msz¹ w sposób przewidziany w Ogólnym
wprowadzeniu do Liturgii godzin, nr 96. Mo¿na odczytaæ wiêcej czytañ z Pisma œwiêtego, które
Lekcjonarz podaje do wyboru na tê mszê, aby g³êbiej zrozumieæ misterium tego dnia. W takim
wypadku lektor udaje siê na ambonê i tam czyta pierwsz¹ lekcjê. Potem psalmista lub kantor
œpiewa psalm, a lud powtarza refren. Nastêpnie wszyscy wstaj¹, kap³an mówi „módlmy siê” i po
chwili cichej modlitwy odmawia kolektê odpowiadaj¹c¹ czytaniu (np. jedna z kolekt dni powszednich po 7. niedzieli Wielkanocnej).
117
Œw. Leon Wielki, 6 Mowo o Wielkim Poœcie, 1-2: KL 54, 285.
118
Por. Msza³ Rzymski, Sobota po 7. niedzieli Wielkanocnej, kolekta.
116
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PRZYGOTOWANIE I SPRAWOWANIE
LITURGII ŒWI¥T PASCHALNYCH
w œwietle listu okólnego
Kongregacji Kultu Bo¿ego
De festis paschalibus praeparandis
et celebrandis
z dnia 16 stycznia 1988 roku
1.1-4.
Uwagi wstêpne
2.1-6.
Wprowadzenie
3.1-14. Czas Przygotowania Paschalnego (Wielki Post)
4.1-6.
O Triduum Paschalnym w ogólnoœci
4.7.1-9. Wielki Czwartek
4.8.1-5. Wielki Pi¹tek
4.9.
Wielka Sobota
4.10.1-4. Wigilia Paschalna
4.11.1-2. Dzieñ Niedzieli Zmartwychwstania
5.1-3.
Czas paschalny
1.1. Dokument, o którym jest mowa w temacie niniejszego przed³o¿enia, w swoim Proemium zaznacza, ¿e obowi¹zuj¹ce pozostaje to
wszystko, co siê tyczy doktryny, duszpasterstwa i norm w przygotowaniu i celebrowaniu Œwi¹t Paschalnych, a co zosta³o zawarte w odnowionym, na polecenie Soboru Watykañskiego II, Kalendarzu Rzymskim119
oraz w Mszale120 i innych ksiêgach liturgicznych.

119
120

Calendarium Romanum, Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1969.
Chodzi w tym miejscu o Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Editio typica altera, Libreria Editrice
Vaticana 1975 i o jego wydanie w jêzyku polskim: Msza³ Rzymski dla Diecezji Polskich, Pallottinum 1986.
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1.2. Nowy Msza³ rzymski121 charakteryzuje siê doœæ licznymi zmianami
w stosunku do edycji z roku 1975. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rubryki dotycz¹ce Triduum paschalnego w nowym Mszale rzymskim niemal w ca³oœci pochodz¹ z Listu okólnego Kongregacji Kultu Bo¿ego z 1988 roku.
1.3. Celem tego Dokumentu jest zwrócenie szczególniejszej uwagi
na te wszystkie elementy doktryny i duszpasterstwa oraz wyp³ywaj¹ce
z nich normy w przygotowaniu i celebrowaniu Paschy Pana, które s¹
ci¹gle jeszcze w bardzo ma³ym stopniu obecne lub wprost nieobecne w
œwiadomoœci duszpasterzy i w konsekwencji w œwiadomoœci wiernych.
Chodzi zatem o to, aby Koœció³ celebruj¹c z wiêksz¹ œwiadomoœci¹ Paschê Chrystusa, móg³ tym szczególniej obfitowaæ w tak po¿¹dane owoce
wiary.
1.4. Nale¿y zaraz na pocz¹tku powiedzieæ, ¿e nie sposób te¿ w tej
jednej wypowiedzi omówiæ wyczerpuj¹co wszystko to, co sk³ada siê na
przygotowanie i celebrowanie Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania naszego Pana. W tekstach i obrzêdach liturgii tego Misterium kryje siê
olbrzymie bogactwo treœci. Nie bêdzie te¿ tutaj mowy o tym, co jest
powszechnie wiadome i zachowywane w praktyce.
2.1. List Okólny Kongregacji Kultu Bo¿ego, o którym mowa, w swoim Wstêpie przypomina – cytuj¹c Kalendarz Rzymski (nr 18) – ¿e tym
czym jest niedziela dla tygodnia, tym s¹ Œwiêta Paschalne dla ca³ego
roku. S¹ one jego apogeum, szczytem i jaœniej¹ nieporównywalnym blaskiem. S¹ one w³aœciwie jedynym œwiêtem chrzeœcijan, a wszystkie inne
obchody w roku liturgicznym w nich maj¹ swoje Ÿród³o i do nich zmierzaj¹.
2.2. Œwiêta Paschalne, czyli Paschalne Triduum Mêki i Zmartwychwstania Pañskiego, rozpoczynaj¹ siê Msz¹ Wieczerzy Pañskiej
w Wielki Czwartek i trwaj¹ do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania
Pañskiego, czyli do II Nieszporów tej¿e Niedzieli. Jest to zatem jedno
œwiêto licz¹ce trzy doby. Swój punkt kulminacyjny osi¹ga ono w Wigilii
paschalnej sprawowanej w Œwiêt¹ Wielk¹ Noc, z Wielkiej Soboty na
Wielk¹ Niedzielê, a wiêc wed³ug staro¿ytnej, koœcielnej, liturgicznej
121

Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum Ioannis Pauli II cura recognitum, Editio typica tertia, Typis Vaticanis 2002.
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miary czasu, Wigilia Paschalna nale¿y ju¿ do Niedzieli Zmartwychwstania i jest ona prawdziw¹ Rezurekcj¹, obchodem Zmartwychwstania Chrystusa.
2.3. Tymczasem tu i ówdzie, jak z ubolewaniem stwierdza interesuj¹cy nas Dokument, ignorancja odnoœnie Wigilii Paschalnej siêga tak daleko, ¿e uto¿samia siê j¹ niekiedy z wieczorn¹ Msz¹ œw., jak¹ zwyk³o siê
odprawiaæ u pocz¹tku niedzieli, czyli w sobotni wieczór.
2.4. Obchód Tajemnicy Paschalnej naszego Pana przed³u¿a siê nastêpnie w Koœciele na czas piêædziesiêciu dni, poczynaj¹c od Niedzieli
Zmartwychwstania, a koñcz¹c na Niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego.
Czas ten, zwany paschalnym w Kalendarzu Rzymskim, „obchodzi siê
z wielk¹ radoœci¹ jako jeden dzieñ œwi¹teczny, co wiêcej jako ‘Wielk¹
Niedzielê’”122. Tak nazwa³ te piêædziesi¹t dni ju¿ w IV w. œw. biskup
Atanazy. Dobrze by³oby rezerwowaæ nazwê ‘Wielka Niedziela’ dla ca³ego czasu paschalnego, nazywaj¹c ostatni dzieñ Triduum Paschalnego
‘Niedziel¹ Zmartwychwstania’ – zgodnie zreszt¹ z nomenklatur¹ u¿ywan¹ przez Kalendarz Rzymski.
2.5. Paschalne Triduum Mêki i Zmartwychwstania Pana jest poprzedzane – wed³ug obecnego, zreformowanego Kalendarza Rzymskiego – czterdziestodniowym czasem paschalnego Przygotowania. Takiej w³aœnie
nazwy „Przygotowanie Paschalne” u¿ywa Kalendarz na oznaczenie tego
czasu, zachowuj¹c jednoczeœnie nazwê ‘Quadragesima’ i nawi¹zuj¹c
w ten sposób do liczby czterdziestu lat lub dni o du¿ym znaczeniu typologicznym w Biblii123.
W Polsce czterdziestodniowy czas Przygotowania Paschalnego okreœla siê tak¿e mianem Wielkiego Postu. Jest to rzeczywiœcie czas wielkiego postu Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przez ten post – szeroko
tutaj pojêty – dokona³ naszego zbawienia.
2.6. Omówienie czasu przygotowania i celebrowania Paschy Pana,
który rozci¹ga siê od Œrody Popielcowej do Niedzieli Zes³ania Ducha
Œwiêtego, a w którego centrum, jak drogocenna per³a, jaœnieje Œwiête
122
123

Kalendarz Rzymski, nr 22.
Calendarium Romanum, Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1969, ss. 57-58: 40 dni postu
Pana naszego Jezusa Chrystusa; 40 lat pobytu Ludu Bo¿ego Starego Testamentu na pustyni; 40
dni pobytu Moj¿esza na górze Synaj; 40 dni wystêpowania Filistyñczyka Goliata przeciwko
Izraelowi dopóki Dawid go nie pokona³; 40 dni wêdrówki Eliasza do Bo¿ej góry Horeb moc¹
darowanego od Boga pokarmu; 40 dni g³oszenia pokuty w Niniwie przez Jonasza.
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Triduum Paschalne Mêki i Zmartwychwstania Chrystusa, rozpoczynamy od prezentacji czterdziestodniowego Przygotowania Paschalnego.
3.1. Ceremonia³ Biskupi124 tak okreœla naturê czasu Przygotowania
Paschalnego: czas ten ma podwójny charakter. Usposabia on do celebrowania paschalnego Misterium tak katechumenów jak i wiernych. Katechumeni przez obrzêd elekcji, scrutinia oraz katechezê s¹ prowadzeni
do przyjêcia sakramentów inicjacji chrzeœcijañskiej Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. Wierni zaœ s³uchaj¹c intensywniej w tym czasie S³owa
Bo¿ego i oddaj¹c siê modlitwie przygotowuj¹ siê przez pokutê do odnowienia obietnic chrzcielnych125.
3.2. Warto tutaj zaraz zauwa¿yæ, ¿e to w³aœnie podczas Wigilii Paschalnej, w Wielk¹ i Œwiêt¹ Noc, w samym centrum Œwi¹t Paschalnych,
katechumeni przez sakramenty Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii,
wprowadzeni s¹ w komuniê z Chrystusem, a wierni, trzymaj¹c w rêkach
zapalone œwiece chrzcielne, ponawiaj¹ chrzcieln¹ obietnicê i s¹ nastêpnie pokropieni wod¹ chrzcieln¹ przedtem uroczyœcie pob³ogos³awion¹.
3.3. Misterium wiêc inicjacji chrzeœcijañskiej, b¹dŸ jej renovatio, jest
motywem wiod¹cym czasu Przygotowania Paschalnego. Wszystkie inne
motywy s¹ temu Misterium podporz¹dkowane. Odnosi siê to tak¿e do
motywu pasyjnego. Takie czcigodne nabo¿eñstwa jak Gorzkie ¯ale, czy
Droga Krzy¿owa, musz¹ na sobie nosiæ wyraŸny rys chrzcielny i pokutny, i to za cenê ich ocalenia. W innym wypadku nie wytrzymaj¹ one
konfrontacji z treœci¹ tekstów liturgicznych Msza³u i Lekcjonarza tego
okresu, i prêdzej czy póŸniej zanikn¹. Nie nale¿y te¿ uwa¿aæ, ¿e wchodz¹cy tak mocno w Wielkim Tygodniu motyw Mêki Chrystusa zastêpuje, podmienia dotychczasowy motyw chrzcielno-pokutny. Przeciwnie,
tym bardziej go wzmacnia. Charakter tej wypowiedzi i miejsce nie pozwala na przeprowadzenie tutaj biblijno-teologicznego uzasadnienia tej tezy.
3.4. Trzeba przypomnieæ zarazem, ¿e czas Przygotowania Paschy by³
dla katechumenów pierwszych wieków Koœcio³a ostatnim, niezwykle
intensywnym okresem w ich katechumenacie trwaj¹cym dwa, trzy czy
nawet kilka lat.
124

Caeremoniale episcoporum ex Decreto Sacrocancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum
auctoritate Ioannis Pauli Pp. II promulgatum, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1985.
125
Ceremonia³ Biskupów, nr 249.
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3.5. Odnowiony po Soborze Watykañskim II Lekcjonarz Mszalny
w niedzielnym cyklu „A”, w III, IV i V Niedzielê Przygotowania Paschalnego, ka¿e odczytywaæ w zgromadzeniu eucharystycznym kolejno
trzy wielkie katechezy chrzcielne, zaczerpniête z Ewangelii wg œw. Jana.
W III Niedzielê: rozmowa Jezusa z Samarytank¹ przy studni Jakubowej
(woda ¿ywa – Duch Œwiêty); w IV Niedzielê: uzdrowienie niewidomego od urodzenia (fotismos = oœwiecenie – Chrzest); w V Niedzielê:
wskrzeszenie £azarza (wiara – zmartwychwstanie). Tego cyklu „A”
czytañ mszalnych Lekcjonarz Mszalny126 pozwala u¿yæ ka¿dego roku (!)
– rzecz bez precedensu w ca³ym Lekcjonarzu.
3.6. Wzi¹wszy to wszystko pod uwagê, Dokument Kongregacji poleca, aby tak¿e wspólnoty wiernych, w których nie przygotowuj¹ siê
katechumeni do przyjêcia sakramentów inicjacji, modli³y siê za katechumenów, którzy gdzie indziej s¹ przygotowywani.
3.7. Duszpasterze s¹ zachêcani, aby w tym czasie wyjaœniaæ ró¿ne
aspekty Tajemnicy Chrztu, tak¿e w homilii codziennej Mszy œw., do
uczestnictwa w której, w tym czasie, niech zapraszaj¹ wiernych powierzonych ich trosce.
3.8. Wierni, je¿eli nie mog¹ z ró¿nych wzglêdów uczestniczyæ w tym
czasie czêœciej we Mszy œw., niech staraj¹ siê przynajmniej wspólnie,
w gronie rodziny lub prywatnie, odczytywaæ teksty codziennej mszalnej
Liturgii S³owa. Aby to umo¿liwiæ, mo¿na w gablocie przed koœcio³em
lub w jego przedsionku, wywiesiæ odpowiedni afisz z referencjami biblijnymi i zachêt¹ do lektury tekstów codziennej Mszy. Bêdzie to z pewnoœci¹ o wiele po¿yteczniejsze, ni¿ miernej wartoœci znaczeniowej plakaty
wywieszane w gablotach w tym czasie. W ten te¿ sposób, przez czêste
s³uchanie S³owa Bo¿ego, wierni bêd¹ lepiej kierowani ku pokucie.
3.9. List Okólny Kongregacji k³adzie nacisk na to, aby pokuta chrzeœcijan w tym czasie nie by³a tylko indywidualna i wewnêtrzna. Prawdziwe nawrócenie serca objawia siê bowiem we wspólnotowym obrzêdzie
i ma swoje skutki spo³eczne. St¹d polecenie Kongregacji, aby w modlitwie Koœcio³a, w tym czasie, czêœciej pojawia³a siê proœba o nawrócenie
i pojednanie z Bogiem grzeszników oraz, aby wiernych gromadziæ na
nabo¿eñstwach pokutnych, a Sakrament Pokuty sprawowaæ – zw³asz126

Lekcjonarz Mszalny, t. II, Poznañ-Warszawa 1973, ss. 74, 78, 107, 110, 140, 143.
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cza przy okazji rekolekcji i w stosownych okolicznoœciach, z okreœlonymi
grupami wiernych – wed³ug drugiej formy127, ze wspóln¹ Liturgi¹ S³owa i koñcowym dziêkczynieniem.
3.10. Dokument Kongregacji zachêca te¿ bardzo (valde commendatur), aby w wiêkszych miastach, zw³aszcza bêd¹cych siedzib¹ biskupa, gdzie to tylko mo¿liwe wróciæ do tradycji zgromadzeñ ‘stacyjnych’.
Jest to, jak wiemy zalecane tak¿e przez Msza³ Rzymski dla Diecezji Polskich. Czytamy tam: „Zaleca siê, aby zw³aszcza w Wielkim Poœcie
w wiêkszych miastach odbywa³y siê zgromadzenia Koœcio³a miejscowego na wzór rzymskich nabo¿eñstw stacyjnych, pod przewodnictwem
biskupa diecezjalnego. Takie zgromadzenia mog¹ odbywaæ siê w niedzielê albo w dogodne dni tygodnia, w sposób dostosowany do miejscowych zwyczajów. Mo¿na je urz¹dzaæ albo przy grobach Œwiêtych, albo
w g³ównych koœcio³ach, albo w sanktuariach lub w uczêszczanych miejscach pielgrzymkowych128.
3.11. Stolica Apostolska zwraca te¿ uwagê na to, aby œpiewy podczas
liturgii, zw³aszcza eucharystycznej, odpowiada³y tekstom liturgii, a wiêc
dotyka³y przede wszystkim Misterium Chrztu i Pokuty. Stawia siê w ten
sposób wielkie zadanie przed odpowiedzialnymi w tym wzglêdzie. Niemniej przy dobrej woli mo¿na wiele zrobiæ umiejêtnie wykorzystuj¹c
repertuar œpiewów znanych powszechnie wiernym oraz ucz¹c nowych.
Wszystkie te nabo¿eñstwa odprawiane w czasie przygotowania paschalnego nale¿y przepoiæ duchem liturgii tego czasu i zwi¹zaæ z ni¹ 129.
3.12. Szczególnymi dniami w czasie Przygotowania Paschalnego s¹
dni Wielkiego Tygodnia od Niedzieli Palmowej Mêki Pañskiej do Wielkiego Czwartku wieczora wy³¹cznie. Jest wskazane, aby w tych dniach
nie sprawowaæ Sakramentu Chrztu i Bierzmowania, jako ¿e najw³aœciwszym do tego momentem, wed³ug Tradycji Koœcio³a, jest Wigilia Paschalna.
3.13. W sam¹ Niedzielê Palmow¹, w ³¹cznoœci z g³ówn¹ Msz¹ œw.
tego dnia, odprawia siê procesjê naœladuj¹c ingres mesjañski Pana do
127

Obrzêdy Pokuty, Katowice 2002, ss. 42-60.
Msza³ Rzymski dla Diecezji Polskich, Pallottinum 1986, s. 61.
129
Por. Konstytucja o Liturgii Œwiêtej, w Sobór Watykañski II. Konstytucje Dekrety Deklaracje,
Poznañ 2002, nr 13: „Uwzglêdniaj¹c okresy liturgiczne, nale¿y te nabo¿eñstwa tak uporz¹dkowaæ, aby by³y zgodne ze œwiêt¹ liturgi¹, z niej niejako wyp³ywa³y i do niej wiernych prowadzi³y.
Liturgia bowiem ze swej natury znacznie je przewy¿sza”.
128
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Jerozolimy. Inne Msze s¹ poprzedzane tzw. uroczystym wejœciem (vide
Msza³). Przy tej okazji List Kongregacji przypomina obrzêd prawdziwej
procesji. Zgromadzenie siê wiernych ma miejsce poza koœcio³em, w którym bêdzie sprawowana Eucharystia, np. w innym mniejszym koœciele
lub jakimœ stosownym miejscu. Tam przybywa celebrans z asyst¹ i po
proklamacji Ewangelii o ingresie mesjañskim Chrystusa do Jerozolimy
rusza procesja. Dokument z naciskiem podkreœla, aby z takiej procesji
zbyt ³atwo nie rezygnowaæ na rzecz uroczystego czy zwyk³ego wejœcia
oraz, aby procesjê dobrze przygotowaæ tak, aby przynios³a duchowe
owoce w ¿yciu wiernych (nr 29). Wejœcie uroczyste czy zwyk³e stosowaæ nale¿y wtedy, kiedy procesja jest naprawdê utrudniona.
Nie nale¿y te¿ skracaæ opisu Mêki Pañskiej i pomijaæ czytania biblijne poprzedzaj¹ce j¹ w Liturgii S³owa Niedzieli Palmowej. Dokument
Stolicy Apostolskiej poleca te¿, aby nie opuszczaæ homilii w tym dniu
(nr 34).
3.14. W dniach poprzedzaj¹cych Paschalne Triduum nale¿y daæ wiernym dogodne okazje do Sakramentu pokuty, aby wszyscy w pe³ny sposób mogli uczestniczyæ w liturgii Œwiêtego Triduum.
4.1. Paschalne Triduum Mêki i Zmartwychwstania Chrystusa, od
Wielkiego Czwartku wieczora do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania,
jest szczytowym obchodem Tajemnicy Odkupienia w ci¹gu ca³ego roku.
W Wielki Czwartek koñczy siê czas Przygotowania Paschy. Obowi¹zkowy post w Wielki Pi¹tek i zalecany w Wielk¹ Sobotê, nazywany w Tradycji postem paschalnym, ma usposobiæ wiernych, aby wznios³ym
i otwartym sercem doszli do radoœci Niedzieli Zmartwychwstania.
4.2. Poleca siê te¿, aby gdzie to tylko mo¿liwe, odprawiæ w Wielki
Pi¹tek i w Wielk¹ Sobotê razem z ludem Jutrzniê i Godzinê Czytañ.
Stanowi to – wed³ug Dokumentu – wspania³y sposób medytacji Mêki,
Œmierci i Pogrzebu Pana, wtedy gdy oczekujemy obwieszczenia Jego
Zmartwychwstania.
4.3. Z ca³ym naciskiem podkreœla siê koniecznoœæ starannego przygotowania odpowiedniej liczby S³u¿by Liturgicznej, tak aby liturgia tych
‘Œwi¹t nad œwiêtami’ mog³a byæ sprawowana w ca³ej okaza³oœci. Duszpasterze niech te¿ wykorzystuj¹ wszystkie stosowne okazje, aby wiernych pouczaæ o znaczeniu i symbolice tej¿e liturgii.
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4.4. Ogromne znaczenie w liturgii Triduum Paschalnego ma œpiew.
Dokument wymienia jako zasadniczo maj¹ce byæ œpiewane przez celebransa i pos³uguj¹cych te wszystkie teksty liturgii Triduum, które w Mszale zosta³y zaopatrzone w melodie.
4.5. Poleca siê te¿, aby dla celebrowania paschalnego Triduum schodzi³y siê wszystkie mniejsze wspólnoty. W ten sposób bêdzie mo¿liwe
lepsze, pe³niejsze przygotowanie i prze¿ycie Misteriów Odkupienia.
4.6. Zachêcam te¿ do szczegó³owego zapoznania siê z artyku³em
o. Kazimierza Lijki, Triduum Paschalne w Mszale rzymskim z 2002 r.130.
Autor koñczy swój artyku³ s³owami: „Poœród nowych kwestii… warto
zwróciæ szczególn¹ uwagê na zmianê gestu r¹k z³o¿onych na gest r¹k
roz³o¿onych przy odmawianiu wielu modlitw, jak te¿ na pozwolenie
us³uguj¹cemu œwieckiemu na wypowiadanie wezwañ Modlitwy powszechnej w Wielki Pi¹tek i na niesienie pascha³u w procesji” 131.
4.7.1. Triduum Paschalne rozpoczyna siê Msz¹ Wieczerzy Pañskiej
w Wielki Czwartek wieczorem. Ca³¹ uwagê skupiæ wtedy nale¿y na
Misterium ustanowienia Eucharystii i przykazaniu braterskiej mi³oœci.
4.7.2. W tym dniu zabronione s¹, zgodnie z Tradycj¹ Koœcio³a, Msze
œw. bez udzia³u wiernych. Idea³em jest jedna Msza œw. gromadz¹ca
wszystkich wiernych parafii i jej prezbiterów przy jednym o³tarzu. Owszem dozwolona jest tak¿e druga Msza œw., za pozwoleniem Ordynariusza miejsca, dla tych wiernych, którzy nie mog¹ uczestniczyæ we Mszy
Wieczerzy Pañskiej wieczorem.
4.7.3. Podczas Mszy Wieczerzy Pañskiej nale¿y konsekrowaæ chleb
w wystarczaj¹cej iloœci dla wszystkich zgromadzonych, pamiêtaj¹c, aby
wystarczy³o go tak¿e do Komunii œw. podczas liturgii Mêki Pañskiej
w Wielki Pi¹tek.
4.7.4. Wymownym znakiem podczas Mszy Wieczerzy Pañskiej jest
otwarte, puste tabernakulum. Najœwiêtszy Sakrament, stale w nim przechowywany, mo¿na przenieœæ na inne, odpowiednie miejsce w koœciele,
tak¿e – w razie braku innej mo¿liwoœci – do tabernakulum O³tarza Adoracji, gdzie w procesji przeniesie siê Cia³o Pañskie konsekrowane we
Mszy Wieczerzy Pañskiej.
130
131

Artyku³ zosta³ zamieszczony w Anamnesis 8(2002)3, ss. 60-65.
Tam¿e, s. 65.
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4.7.5. Ten O³tarz Adoracji nie mo¿e przypominaæ tzw. Ciemnicy.
Dominuje w jego urz¹dzeniu kolor bia³y, wiele œwiat³a oraz kwiaty. W dekoracji tego O³tarza Adoracji maj¹ siê znaleŸæ symbole Eucharystii nie
zaœ Mêki Pañskiej. W adoracji w Wielki Czwartek przed³u¿amy niejako
Eucharystiê Wieczerzy Pañskiej uwielbiaj¹c Cia³o za nas wydane i Krew
za nas przelan¹. Nie wypada wtedy œpiewaæ Gorzkich ¯ali czy te¿ pieœni
pasyjnych. Adoracja powinna mieæ charakter dziêkczynny. List Kongregacji podpowiada odczytywanie wtedy tekstów Pisma Œwiêtego, np. J 13-17.
4.7.6. We Mszy Wieczerzy Pañskiej, po homilii, mo¿e mieæ miejsce
obrzêd umycia nóg, który ilustruje przykazanie braterskiej mi³oœci. Tego
wieczora bowiem Pan powierzy³ swojemu Koœcio³owi podwójny testament: Eucharystiê i Mandatum, przykazanie wzajemnej mi³oœci, polecaj¹c w obu tych wypadkach „to czyniæ na jego pami¹tkê”132. Nie mo¿na
rozdzielaæ w praktyce chrzeœcijañskiego ¿ycia tych dwóch spraw: sprawowania Eucharystii i mi³oœci bratniej.
4.7.7. Dlatego te¿ jest rzecz¹ bardzo wskazan¹ – zw³aszcza je¿eli nie
wprowadza siê podczas Mszy Wieczerzy Pañskiej umycia nóg – urz¹dziæ, w ramach mszalnego przygotowania darów, procesjê z darami na
rzecz najbardziej potrzebuj¹cych w parafii, podczas œpiewu Mandatum,
Gdzie mi³oœæ wzajemna i dobroæ.
4.7.8. Idea³em by³oby te¿ zanieœæ po Mszy Wieczerzy Pañskiej Cia³o
Pañskie chorym w parafii na znak ich jednoœci ze wszystkimi, którzy siê
zgromadzili jako jedno Cia³o Chrystusa.
4.7.9. Po zakoñczeniu liturgii wielkoczwartkowej usuwa siê z koœcio³a krzy¿e lub je zas³ania, je¿eli wczeœniej nie zosta³y zas³oniête. Sensem tego usuniêcia lub zas³oniêcia krzy¿y jest wzmocnienie wymowy
znaku jedynego Krzy¿a, jaki bêdzie adorowany nastêpnego dnia w liturgii Mêki Pañskiej.
4.8.1. W Wielki Pi¹tek, w godzinach popo³udniowych sprawuje siê
liturgiê Mêki Pañskiej. Trzeba tutaj z moc¹ podkreœliæ, ¿e Koœció³ sprawuje Misterium Paschalne Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania swego
Pana przez ca³e Triduum Paschalne, rozk³adaj¹c jedynie akcenty na pewne
aspekty tego przebogatego Misterium. Tak np. we Mszy Wieczerzy Pañ132

Zob. Ewangelia tej Mszy: J 13, 1-15.
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skiej w Wielki Czwartek – jak w ka¿dej Mszy – dotykamy Misterium
Paschy w jego ca³oœci. W ka¿dej Eucharystii bowiem „g³osimy Œmieræ
Pana i wyznajemy Jego Zmartwychwstanie”. Tak te¿ w Wielki Pi¹tek
ca³¹ liturgiê Mêki Pañskiej przenika wiara w Zmartwychwstanie. Kolor
szat nie jest ¿a³obny lecz czerwony, kolor mi³oœci, ognia, Ducha Œwiêtego, owszem tak¿e mêczeñstwa, ale rozumianego jako zwyciêstwo.
Od II w. mamy œwiadectwa, ¿e odczytywano w Wielki Pi¹tek opis
Mêki Pañskiej zaczerpniêty z Ewangelii wg œw. Jana, opis póŸniejszy,
bardzo ju¿ przesi¹kniêty refleksj¹ Koœcio³a nad sensem Mêki Zbawiciela, opis uwypuklaj¹cy zwyciêski, chwalebny charakter tej Mêki. St¹d
zaraz po proklamacji Mêki Pana w liturgii Wielkiego Pi¹tku, Koœció³
gorliwie b³aga Boga, w Imiê Ukrzy¿owanego, za ca³y œwiat i za samego
siebie. W Tym, który – po ludzku rzecz bior¹c – przegra³, jest – okazuje
siê – jedyny ratunek od wiecznego zatracenia. Po tej modlitwie, z wielk¹
czci¹, na kolanach adoruje siê Krzy¿, narzêdzie œmierci, ale tutaj rozczytywane oczyma wiary jako narzêdzie zbawienia, Brama Nieba, itp.
Po czym nastêpuje, w kolejnoœci logicznego nastêpstwa, obrzêd Komunii œw. bêd¹cej owocem Mêki Pana.
Obrzêdy Mêki Pañskiej cechuje surowa powaga. Stoimy przecie¿
w obliczu œmierci, której jesteœmy winni. Nie mamy nic do powiedzenia
na usprawiedliwienie naszych grzechów. „Bo jeœli z zielonym drzewem
to czyni¹, có¿ siê stanie z suchym?” (£k 23, 31).
4.8.2. W Wielki Pi¹tek, wed³ug najstarszej Tradycji, Koœció³ nie sprawuje Sakramentów. Dozwolone s¹ jedynie Sakrament Pojednania i Namaszczenia Chorych. Ewentualny pogrzeb odprawia siê w sposób
zewnêtrznie bardzo skromny, jak to mamy zaznaczone w Mszale, w uwagach wstêpnych do dnia Wielkiego Pi¹tku.
Ewentualne inne nabo¿eñstwa w tym dniu nale¿y tak urz¹dziæ, aby
nie odci¹ga³y one wiernych od udzia³u w liturgii Mêki Pañskiej, która
z natury swojej nieskoñczenie je wszystkie przewy¿sza.
4.8.3. Pewnym problemem do rozwi¹zania pozostaje – zw³aszcza
w wiêkszych parafiach – adoracja Krzy¿a podczas liturgii Mêki Pañskiej. Ze wzglêdu na wymowê znaku zarówno Msza³, jak i Ceremonia³
Biskupi oraz List Okólny, który jest podstaw¹ niniejszego przed³o¿enia,
polecaj¹ u¿yæ tylko jednego Krzy¿a do adoracji. Otó¿ oddanie indywidualnej czci Krzy¿owi przez ka¿dego uczestnika liturgii przed³u¿a³oby
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bardzo czas trwania tej¿e liturgii. Dlatego te¿ w/w Ksiêgi i Dokument
polecaj¹, aby w odpowiednim momencie przerwaæ indywidualne oddawanie czci Krzy¿owi. Celebrans unosi wtedy Krzy¿ w górê i w kilku
s³owach zachêca zgromadzonych do oddania czci Krzy¿owi. Wszyscy
klêkaj¹ i tak przez chwilê trwaj¹ w milczeniu, adoruj¹c. Po zakoñczonej
liturgii poleca siê pozostawiæ Krzy¿ na lub przy o³tarzu (wœród dwóch
lub czterech kandelabrów z zapalonymi œwiecami), tak aby umo¿liwiæ
wiernym indywidualne oddawanie czci Krzy¿owi.
4.8.4. Nale¿y oczywiœcie stricte zachowaæ przepisy zawarte w Mszale
odnoœnie obrzêdu ukazania Krzy¿a zgromadzonym przed rozpoczêciem
adoracji.
4.8.5. W Polsce, w Wielki Pi¹tek, po zakoñczeniu Komunii œw. przenosi siê Najœwiêtszy Sakrament do Grobu Pañskiego. Szczegó³owe uwagi
odnoœnie wystawienia Najœwiêtszej Eucharystii w Grobie Pañskim znajdujemy w Mszale.
4.9. Wielka Sobota. Ten dzieñ Paschalnego Triduum domaga siê wielkiej
katechezy dla duszpasterzy i wiernych powierzonych ich trosce. Do wykorzystania dla takiej katechezy pozostaj¹ godziny adoracji przy Grobie Pañskim. Nie mo¿na pozwoliæ, aby b³ogos³awienie wtedy pokarmów w naszych
koœcio³ach zajê³o niejako pierwsze miejsce w œwiadomoœci wiernych
i pozbawi³o nas tej niezwyk³ej szansy katechezy przy Grobie Pana.
Jest to dzieñ, mo¿na by rzec, do wziêcia i wykorzystania w formowaniu naszego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Jest to dzieñ, jak mówi nasz Dokument, w którym koœció³ trwa przy Grobie Pana rozwa¿aj¹c Jego Mêkê
i Œmieræ, a tak¿e zst¹pienie do otch³ani. Ten ostatni aspekt zw³aszcza,
bêd¹cy tak¿e artyku³em Credo chrzeœcijañskiej wiary, jest obcy œwiadomoœci wiernych. Tymczasem ten pozorny bezruch Wielkiej Soboty wype³niony jest owym zbawczym dzia³aniem Pana wydobywaj¹cego nas
ze œmiertelnego uœcisku starego Faraona, szatana. Komu, poza zobowi¹zanymi do codziennej modlitwy Liturgi¹ Godzin, znana jest przewspania³a staro¿ytna homilia nieznanego autora opowiadaj¹ca Tajemnicê zst¹pienia Pana do piekie³, zawarta w Godzinie Czytañ Wielkiej Soboty?
Przypomnijmy, ¿e prawdziwa sztuka chrzeœcijañska, ikonografia, nie zna
ikony Zmartwychwstania innej, jak tylko przedstawiaj¹cej zst¹pienie
Chrystusa do otch³ani.
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Tak wiêc, poœród modlitwy i postu, oczekuje Koœció³ obwieszczenia
Zmartwychwstania Pañskiego.
W ten dzieñ Koœció³ tak¿e powstrzymuje siê od sprawowania Sakramentów, wyj¹wszy Sakrament Pojednania i Namaszczenia Chorych,
a Cia³o Pañskie zanosi wiernym tylko w formie Wiatyku.
4.10.1. Tak dochodzimy do szczytu Paschalnego Triduum, do Wigilii
Paschalnej, w której Koœció³ og³asza Zmartwychwstanie Chrystusa i celebruje je w sakramentach inicjacji chrzeœcijañskiej. Zgodnie ze staro¿ytn¹ miar¹ czasu, Wigilia ta stanowi pocz¹tek Niedzieli Zmartwychwstania i jest matk¹ (wzorem) wszystkich œwiêtych wigilii. Interesuj¹cy
nas Dokument, bardzo dosadnie uzasadnia nocny charakter tej Wigilii.
Tutaj przytoczmy tylko za tym¿e Dokumentem sformu³owanie zawarte
w Mszale: „Wszystkie obrzêdy Wigilii Paschalnej odbywaj¹ siê w nocy:
nie wolno ich rozpocz¹æ, zanim nie zapadnie noc, a nale¿y je zakoñczyæ
przed œwitem niedzieli” (s. 150, pkt. 3). Dokument odnoœnie tego polecenia Msza³u dodaje: „Quae regula stricte interpretanda est”133. Dalej
List Kongregacji powo³uje siê na art. 28 s³ynnej i ci¹gle aktualnej Instrukcji Stolicy Apostolskiej o Kulcie Tajemnicy Eucharystycznej Eucharisticum Misterium z 25 maja 1967 roku, który mówi, ¿e bez wzglêdu na
przeciwne zezwolenia lub zwyczaje Wigilia nie mo¿e siê rozpocz¹æ przed
zmierzchem lub przynajmniej przed zachodem s³oñca. Nastêpnie w Liœcie
Kongregacji czytamy, ¿e od samego pocz¹tku Koœció³ doroczn¹ Paschê,
która jest ‘Œwiêtem nad œwiêtami’, obchodzi³ przede wszystkim (w szczególny sposób) w nocnej Wigilii, bowiem „tej w³aœnie nocy Chrystus skruszywszy wiêzy œmierci, jako zwyciêzca wyszed³ z otch³ani”134.
4.10.2. Wszystko, co siê tyczy schematu i sposobu sprawowania
Wigilii Paschalnej zawarte jest w Mszale. Tutaj zechcê wskazaæ jedynie
– id¹c za Listem Kongregacji – na pewne momenty, które maj¹ swoje
wielkie znaczenie dla ca³oœci tej celebracji. Dokument uwypuklaj¹c te
momenty domaga siê po prostu tego, czego zasadniczo brakuje naszej
liturgii, tzn. liturgicznoœci. Liturgia dzia³a bowiem przez znaki widzialne. Je¿eli te znaki s¹ okrojone, nieczytelne, niedba³e, wtedy ma³o albo
133
134

Nr 78: „Ta regu³a, ma byæ œciœle interpretowana”.
Orêdzie Paschalne; zob. List Okólny, nry 79-80.
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wprost nic nie znacz¹ i tym samym – nie ³udŸmy siê – taka liturgia nic
nie znaczy. Jest ona wtedy niezrozumia³¹ magi¹. Czas wreszcie skoñczyæ z walidyzmem w liturgii, tzn. przestaæ pytaæ ‘czy by³o wa¿ne?’,
a zacz¹æ pytaæ o jej (liturgii) sens.
4.10.3. Tak wiêc, gdy chodzi o te szczególne momenty, to List wskazuje na takie:
– p³omieñ ogniska, które siê poœwiêca u pocz¹tku Wigilii Paschalnej
i od którego zapala siê pascha³, niech bêdzie taki, aby rzeczywiœcie rozprasza³ ciemnoœci nocy;
– pascha³ niech bêdzie godny tego, co oznacza, a oznacza Chrystusa,
a wiêc nowy, okaza³y, jaœniej¹cy piêknem, nie sztuczny;
– nale¿y wystrzegaæ siê poœpiechu i skracania na wszelkie mo¿liwe
sposoby tego, co ze swej natury diuturnitatem exigit135. Wigilia oznacza
czuwanie, a wiêc zak³ada czas spêdzony w spokoju, na medytacji i modlitwie.
– zasadnicz¹ czêœæ chrzeœcijañskiej wigilii stanowi³o zawsze czytanie
Pisma Œwiêtego. Dlatego bez powa¿nego powodu nie nale¿y redukowaæ
liczby czytañ biblijnych Wigilii paschalnej;
– nie nale¿y pomijaæ homilii tej nocy, zw³aszcza wobec tak wielkiego
Misterium bêd¹cego przedmiotem celebracji;
– wodê chrzcieln¹, pob³ogos³awion¹ podczas Wigilii Paschalnej, przechowuje siê przez ca³y piêædziesiêciodniowy czas wielkanocny i u¿ywa
do udzielania Chrztu w tym czasie. Stanowi to dogodn¹ okazjê do wykazywania podczas katechezy chrzcielnej tej prawdy, ¿e Chrzest jest zanurzeniem w Misterium Œmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Natomiast,
jak pamiêtamy, Obrzêdy Chrztu136 polecaj¹, aby poza czasem wielkanocnym b³ogos³awiæ wodê do Chrztu za ka¿dym razem, gdy siê go udziela;
– List Kongregacji zachêca te¿ do tego, co mo¿e wydaæ siê nam nieprawdopodobne w naszych zgromadzeniach, a mianowicie – dla pe³ni
znaku eucharystycznego – do Komunii œw. pod dwiema postaciami.
Decydowaæ o tym mo¿e Ordynariusz miejsca;

135
136

List okólny, nr 85: „Wymaga trwania”.
Obrzêdy Chrztu dzieci, Katowice 1994, nr 21 Wprowadzenia ogólnego do tych obrzêdów, s. 15.
Ten sam przepis, pod tym samym numerem i na tej samej stronie, znajdujemy w Obrzêdach
chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych, Katowice 1988.
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– poœród uwag o charakterze pastoralnym, Dokument podaje te¿ i tak¹,
aby w og³oszeniach duszpasterskich nie zapowiadaæ Wigilii Paschalnej
jako liturgii wielkosobotniej. Lepiej jest ju¿ powiedzieæ – podpowiada
List – ¿e Wigilia Paschalna bêdzie mia³a miejsce w Wielk¹ Noc.
4.10.4. Dokument zobowi¹zuje duszpasterzy do ustawicznie g³êbszego studiowania tekstów i obrzêdów Wigilii Paschalnej jak i ca³ego
Triduum, aby mogli byæ oni prawdziwymi mystagogami, wprowadzaj¹cymi swoich wiernych w wielkie Tajemnice Zbawienia.
4.11.1. Gdy chodzi o sam dzieñ Niedzieli Zmartwychwstania, to zachêca siê do stosowania w miejsce aktu pokuty obrzêdu pokropienia
wiernych wod¹ pob³ogos³awion¹ podczas Wigilii Paschalnej.
Pascha³ poleca siê umieœciæ przy ambonie lub przy o³tarzu i tam pozostawiæ go na ca³y czas wielkanocny, a¿ do Niedzieli Zes³ania Ducha
Œwiêtego. Zapala siê go przynajmniej podczas uroczystych celebracji
w tym czasie. Poza czasem Paschy przechowuje siê pascha³ przy chrzcielnicy i zapala podczas liturgii Chrztu. Podczas pogrzebu stawia siê go
zapalony przy trumnie z cia³em zmar³ego, a obok niego œwiecê chrzcieln¹
zmar³ego, tak¿e p³on¹c¹.
4.11.2. Œwiête Triduum Paschalne koñczy siê Nieszporami Niedzieli
Zmartwychwstania. Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin w numerze
213 jak te¿ Ceremonia³ Biskupi w nrze 296 wspominaj¹ o wyj¹tkowym
charakterze tych Nieszporów. II tom ksiêgi Liturgii Godzin podaj¹c teksty tych Nieszporów nie proponuje ¿adnych zmian w ich przebiegu. Pewne konkretne podpowiedzi w tym wzglêdzie znaleŸæ mo¿na w artykule
ks. Stefana Cichego, Nieszpory niedzielne w okresie wielkanocnym137.
5.1. Czas od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego prze¿ywany jest przez koœció³ w radoœci jako jedno œwiêto, jako rzeczywiœcie ‘Wielk¹ Niedziel¹’138. Dlatego te¿ niedziele tego
czasu okreœla siê mianem Niedzieli Paschalnych, nie zaœ po-paschalnych.
Zewnêtrznymi cechami charakterystycznymi dla tego czasu s¹: bia³y
kolor szat liturgicznych, kolor zwyciêstwa i chwa³y; p³on¹cy pascha³
podczas celebracji na znak obecnoœci Zmartwychwsta³ego wœród swo137
138

Artyku³ zamieszczony jest w Liturgia Sacra 1(1995)1-2, ss. 97-103.
Tak nazywa te dni Calendarium Romanum, s. 56, cytuj¹c list œw. Atanazego.
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ich uczniów i uczennic; zwielokrotnione ‘Alleluja’, okrzyk charakterystyczny dla mieszkañców nieba i towarzysz¹cy zaœlubinom Baranka i Koœcio³a (por. Ap 19, l-10).
5.2. Szczególne znaczenie posiada Oktawa Paschy. Dni tej Oktawy
nie ustêpuj¹ nawet przed uroczystoœciami. Liturgia wszystkich tych dni
Oktawy, nie tylko Poniedzia³ku Wielkanocnego, winna byæ kszta³towana uroczyœcie. Ka¿dego dnia Oktawy wspomina siê tych, którzy zostali
ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej.
Dokument zachêca bardzo do zanoszenia Komunii œw. chorym
w dniach Oktawy.
5.3. Ostatnie dni czasu paschalnego, od poniedzia³ku po Wniebowst¹pieniu Pañskim do soboty przed Niedziel¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego,
formuj¹ siê w czas szczególnej modlitwy o dar Ducha Œwiêtego (vide
modlitwy formularzy mszalnych tego tygodnia). Ca³y czas paschalny
jest – mo¿na tak powiedzieæ – czasem Ducha Œwiêtego, poniewa¿ Dar
Ducha Œwiêtego dla wierz¹cych jest pierwszym owocem Paschy Pana139.
Zgodnie z najdawniejsz¹ Tradycj¹ czytamy przecie¿ przez ca³y czas paschalny Ksiêgê Dziejów Apostolskich, któr¹ ktoœ nazwa³ ‘Ewangeli¹
Ducha Œwiêtego’. Dni miêdzy Wniebowst¹pieniem Pañskim a Niedziel¹
Zes³ania Ducha Œwiêtego posiadaj¹ w³asne formularze, w których ka¿dego dnia wspomina siê nominatim Ducha Œwiêtego. Eucharystia wiêc
sprawowana w te dni, z odpowiednimi œpiewami, stanowi najmocniejszy moment i zarazem fundament Nowenny do Ducha Œwiêtego, mog¹cej przybieraæ poza Eucharysti¹ przeró¿ne inne formy. List Kongregacji
poleca szczególnie uwadze duszpasterzy ukszta³towanie Wigilii Zes³ania Ducha Œwiêtego. Sprowadza siê ona zasadniczo do celebracji eucharystycznej, ale w ramach tej¿e wiele elementów mo¿e byæ szczególnie przygotowanych.
To ca³e przygotowanie i celebrowanie Paschy Pana ma na celu – jak
to mówi nasz Dokument, cytuj¹c Kolektê mszaln¹ z soboty przed Niedziel¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego – utrwaliæ ducha tych Œwi¹t w naszym
¿yciu i postêpowaniu. Tak te¿ niech siê stanie. Amen.

139

Tak wyra¿a siê IV Wielka Modlitwa Eucharystyczna.

Ks. Stanis³aw Araszczuk

PRZYGOTOWANIE I ŒWIÊTOWANIE
TRIDUUM PASCHALNEGO
WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
Koœció³ ukazuje siê jako wspólnota g³ównie „w pe³nym i czynnym
uczestnictwie ca³ego ludu Bo¿ego w tych samych obchodach liturgicznych”(KI. 41), dlatego sprawowanie liturgii we wspólnocie ma zawsze
„pierwszeñstwo przed odprawianiem indywidualnym i niejako prywatnym” (KL 27). Te wa¿ne zasady sprawowania liturgii maj¹ zastosowanie
przede wszystkim odnoœnie obchodu œwi¹t paschalnych, których
prze¿ywanie powinno prowadziæ do umocnienia wiêzów miêdzy poszczególnymi wiernymi i ma³ymi grupami dzia³aj¹cymi we wspólnocie parafialnej.
Do budowania wspólnoty parafialnej maj¹ przyczyniæ siê celebracje
liturgiczne okresu przygotowania i obchodu œwi¹t paschalnych, gdy¿
oœrodkiem liturgii jest paschalne misterium Chrystusa. Koœció³ obchodzi je i z niego czerpie moc w potrójnym cyklu czasowym: dziennym,
tygodniowym i rocznym. Ka¿dego dnia obchodzi je przez sprawowanie
Eucharystii i Liturgii godzin, przed³u¿aj¹c oddzia³ywanie Eucharystii
na poszczególne pory dnia. Ka¿dego tygodnia obchodzi Koœció³ misterium paschalne w dniu Pañskim, czyli w niedzielê. Wreszcie – w cyklu
rocznym obchodzi ca³e misterium Chrystusa – od Wcielenia i Narodzenia,
a¿ do Wniebowst¹pienia i Zes³ania Ducha Œwiêtego, w oczekiwaniu na
Jego przyjœcie w chwale przy koñcu dziejów œwiata. Szczytem tego rocznego
obchodu jest œwiête Paschalne Triduum Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, które rozpoczyna siê Msz¹ Wieczerzy Pañskiej, a koñczy
siê Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Uroczystoœci paschalne
stanowi¹ najwa¿niejsze œwiêto Koœcio³a, wyra¿aj¹ bowiem w czasowych
ramach liturgicznej pami¹tki istotê chrzeœcijañstwa – paschalne misterium Chrystusa, w które jesteœmy w³¹czeni przez chrzest.
Ze wzglêdów na fundamentalne znaczenie w ¿yciu Koœcio³a liturgii
tych Dni nale¿y szczególn¹ troskê poœwiêciæ starannemu przygotowaniu obrzêdów œwiêtego Triduum i wprowadzeniu w nie wiernych. Do
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owocnego prze¿ycia œwi¹t paschalnych powinna przygotowaæ siê nie
tylko wspólnota parafialna, lecz i dom rodzinny. Wzory liturgii domowej nale¿a³oby udostêpniæ na katechezach i poprzez og³oszenia oraz
zachêcanie wiernych do takiego zorganizowania swojego czasu, by zewnêtrzne przygotowania do œwi¹t nie przeszkodzi³y im w przygotowaniu duchowym.
Misterium paschalne nie stanie siê szczytem i centrum roku, a tak¿e
Ÿród³em i oœrodkiem codziennej pobo¿noœci, bez sta³ej formacji duchowieñstwa i wiernych, gdy¿ odnowiona liturgia wymaga pog³êbionego
jej rozumienia oraz odnowionego duszpasterstwa liturgicznego. Dlatego te¿ ¿yczeniem Koœcio³a, wyra¿onym przez Sobór Watykañski II
w Konstytucji o œwiêtej Liturgii, jest wprowadzenie wiernych do pe³nego, œwiadomego i czynnego udzia³u w obrzêdach liturgicznych. Mo¿e
dokonaæ siê to przez przygotowanie wewnêtrzne i zrozumienie obrzêdów liturgicznych. Tylko wtedy wierni mog¹ wyraziæ i ukazaæ misteria
Chrystusa i rzeczywist¹ naturê prawdziwego Koœcio³a, gdy zostan¹ odpowiednio przygotowani.

I. PRZYGOTOWANIE WEWNÊTRZNE
Kongregacja Kultu Bo¿ego bior¹c pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenia, uzna³a za stosowne przypomnieæ niektóre zasady doktrynalne
i pastoralne dotycz¹ce przygotowania i obchodzenia œwi¹t Wielkanocnych. W Liœcie skierowanym do wszystkich wiernych przypomina, ¿e
przygotowanie do œwi¹t paschalnym jest czasem, w którym „wstêpuje
siê na œwiêt¹ górê Paschy”. Ma on podwójny charakter: przygotowuje
katechumenów i wiernych do celebrowania misterium paschalnego.
Katechumenów przygotowuje siê do sakramentów wtajemniczenia
chrzeœcijañskiego przez obrzêd wybrania, skrutinia i katechezê, wierni
natomiast, którzy czêœciej s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i modl¹ siê, przez pokutê przygotowuj¹ siê do odnowienia przyrzeczeñ chrzcielnych.
Przygotowanie wewnêtrzne wiernych koncentruje siê wokó³ pokuty,
gdy¿ pokuta usposabia wiernych do gorliwego s³uchania s³owa Bo¿ego
i modlitwy. Dlatego Konstytucja o Liturgii zaleca, aby w katechezie,
obok œwiadomoœci spo³ecznych skutków grzechu, wpoiæ w duszy wiernych w³aœciw¹ naturê pokuty, która polega na znienawidzeniu grzechu
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jako obrazy Bo¿ej. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na rolê Koœcio³a w dziele
pokuty i wzywaæ do modlitwy za grzeszników (KL 109).
Walka z szatanem oraz jego dzie³em, czyli grzechem, a tak¿e z tym
wszystkim, co do grzechu prowadzi, powinna byæ wysi³kiem ca³ej wspólnoty i konkretyzowaæ siê w trzech punktach:
a) w oczyszczeniu wszystkich parafian usi³uj¹cych ¿yæ Ewangeli¹
z wszelkiego grzechu poprzez pokutê pojêt¹ negatywnie (umartwienia)
i pozytywnie zarazem (czyny mi³oœci chrzeœcijañskiej);
b) w wyrywaniu cz³owieka z podstawowej niewoli grzechu poprzez
przygotowanie go do chrztu na Wielkanoc (katechumeni);
c) w pojednaniu publicznym wielkich grzeszników z Koœcio³em poprzez „mozolny chrzest” prawdziwej pokuty.
List Kongregacji Kultu Bo¿ego przypomina, ¿e cnota i praktyka
pokuty pozostaj¹ koniecznymi czêœciami przygotowania do Wielkanocy. Z nawrócenia serca powinna wyp³ywaæ zewnêtrzna praktyka pokuty
tak poszczególnych chrzeœcijan, jak i ca³ej spo³ecznoœci. Praktyka pokuty, dostosowana do okolicznoœci i warunków naszej epoki, powinna
byæ przepojona duchem ewangelicznej pokuty i kierowaæ siê tak¿e
dobrem braci. Czyniæ dobrze sobie i innym, to najwa¿niejsza forma
pokutna.
Sprawdzianem wewnêtrznego przygotowania do œwi¹t paschalnych
winna byæ „radoœæ paschalna” u wiernych. Aby jednak wierz¹cy zaczêli
rozumieæ rangê œwi¹t Triduum Paschalnego, potrzeba przygotowania
jakby „teoretycznego”, tzn. wyjaœnienia najpierw obrzêdów czemu musi
towarzyszyæ przekazywanie ogólnej ich treœci i sensu.

II. PRZYGOTOWANIE LITURGII
Z niedostatecznej wiedzy o misterium paschalnym wyp³ywaj¹ niew³aœciwoœci w samym sprawowaniu obrzêdów Triduum Paschalnego,
a szczególnie Wigilii Paschalnej. Poniewa¿ œwiêta paschalne przepe³nione s¹ bogatym œwiatem symboli i celebracji liturgicznych, w trosce
o to, aby wierni bior¹cy w nich udzia³ mogli odnieœæ jak najwiêksz¹
korzyœæ, trzeba liturgiê Triduum Paschalnego dobrze przygotowaæ. Chodzi tu o samego celebransa, ale te¿ i wszystkich, którzy bêd¹ stanowiæ
zespó³ liturgiczny i przygotuj¹ oprawê muzyczn¹.

62

Ks. Marek Adaszek

Duszpasterze winni najpierw sami lepiej poznaæ znaczenie misterium
paschalnego jako oœrodka roku liturgicznego i ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego, aby nastêpnie wyjaœniæ wiernym jego treœæ teologiczn¹ w katechezie i homiliach. •ród³em przepowiadania katechetycznego i homiletycznego maj¹ byæ teksty liturgiczne, które nale¿y starannie wyjaœniaæ
g³ównie w i1iedzie³nych homiliach okresu Przygotowania Paschalnego.
List Kongregacji przypomina, ¿e: „Aby godnie celebrowaæ Triduum
Paschalne, trzeba odpowiedniej liczby asystuj¹cych i ministrantów. Powinni oni otrzymaæ staranne pouczenie co do czynnoœci, jakie maj¹ wykonywaæ. Duszpasterze niech jak najlepiej wyjaœni¹ wiernym znaczenie
i porz¹dek obrzêdów Triduum paschalnego i przygotuj¹ ich do czynnego i owocnego udzia³u”. Dlatego te¿ dobrze jest jak najwczeœniej zacz¹æ
przygotowania obchodów Triduum Paschalnego, tak by mo¿liwie najlepiej wyra¿a³y one myœl Koœcio³a, jaka jest zawarta w odnowionej liturgii. Dla dobrego przygotowania liturgii Triduum Paschalnego trzeba
najpierw zachêciæ najgorliwszych, wœród których powinien znaleŸæ siê
zakrystian, organista, ministranci, lektorzy, schola i chór. Wielk¹ pomoc¹ w przygotowaniu zespo³u liturgicznego do celebracji liturgii Triduum Paschalnego mog¹ byæ materia³y przygotowane przez Ruch Œwiat³o-¯ycie a tak¿e podrêcznik Ks. S. Szczepañca – „Ceremonia³ pos³ug
liturgicznych”.
Wiele dokumentów Koœcio³a mówi o funkcjach spe³nianych w liturgii przez ludzi œwieckich. Mówi¹c o celu i charakterze tej pos³ugi okreœlaj¹ warunki, jakie nale¿y postawiæ tym, którym funkcje liturgiczne
zostan¹ powierzone oraz podkreœlaj¹ koniecznoœæ odpowiedniego przygotowania do podjêcia tego zaszczytnego zadania. Konstytucja o Liturgii
mówi wprost: „Niech wykonuj¹ swój urz¹d z tak szczer¹ pobo¿noœci¹
i dok³adnoœci¹, jak to przystoi wznios³ej pos³udze i odpowiada s³usznym
wymaganiom Ludu Bo¿ego. Nale¿y wiêc starannie wychowaæ te osoby
w duchu liturgii oraz przygotowaæ do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadaj¹cych ka¿demu czynnoœci” (KL 28 i 29).
Próby zespo³u liturgicznego powinny zaczynaæ siê od wyjaœnienia
ca³ego obrzêdu. Chodzi o umiejêtnoœci, które trzeba posiadaæ zawsze,
niezale¿nie od tego, w jakim obrzêdzie liturgicznym pe³ni siê pos³ugê,
poznaæ istotê danego obrzêdu. Nastêpnie nale¿y przeæwiczyæ wszystkie
przejœcia procesyjne, pos³ugi zwi¹zane z poszczególnymi obrzêdami
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Triduum paschalnego. Po próbie asysty ka¿dy powinien wiedzieæ w jaki
sposób ma wype³niaæ swoj¹ funkcjê. Trudniejsze momenty w obrzêdach
nale¿y wielokrotnie przeæwiczyæ.
Równie¿ organista i zespo³y œpiewacze powinni znaæ przebieg liturgii i charakter œpiewów. Instrukcja o Muzyce œwiêtej w Liturgii poucza
nas, ¿e „nale¿y przez œpiew nadaæ bardziej uroczysty charakter tym obrzêdom, które liturgia w ci¹gu ca³ego roku koœcielnego specjalnie uwydatnia. A ju¿ wyj¹tkowo podnioœle powinny byæ odprawione obrzêdy
Wielkiego Tygodnia, które przez obchód tajemnicy paschalnej prowadz¹
wiernych jakby w samo centrum roku liturgicznego i samej Liturgii”
(nr 44). Rzecz¹ godn¹ polecenia jest w³¹czenie wszystkich zespo³ów œpiewaczych do liturgii Triduum Paschalnego. W wiêkszych koœcio³ach nale¿y czerpaæ z bogatego skarbca muzyki sakralnej staro¿ytnej i wspó³czesnej, zawsze jednak nale¿y przewidzieæ w³aœciwy udzia³ ludu.
Ju¿ w wielu parafiach realizuje siê zalecenie, aby wspólnie odprawiaæ
Liturgiê czytañ i Jutrzni w Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê. To oficjum,
dawniej nazwane „Ciemn¹ Jutrzni¹”, powinno zachowaæ nale¿ne miejsce
w pobo¿noœci wiernych, aby przez pobo¿ne rozwa¿anie kontemplowali
mêkê, œmieræ i pogrzeb Chrystusa, oczekuj¹c na wieœæ o Jego zmartwychwstaniu. Modlitwie tej powinien przewodniczyæ kap³an, a w koœciele
katedralnym biskup. Modlitwa ta powinna gromadziæ wszystkich duszpasterzy.
Duszpasterze nie mog¹ jedynie ograniczyæ siê do pouczenia wiernych o znaczeniu obrzêdów poszczególnych dni Triduum Paschalnego.
Powinni oni sprawowaæ œwiête obrzêdy „z tak¹ okaza³oœci¹ i szlachetnoœci¹, aby wierni w³aœciwie zrozumieli ich znaczenie, poparte zachêtami i modlitwami”(List nr 82). Starannie przygotowana liturgia sama w sobie ju¿ jest elementem wychowuj¹cym œwiadomoœæ wiernych i pozwala
g³êbiej prze¿ywaæ znaki liturgiczne.
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PROPOZYCJA PROGRAMU PRZE¯YWANIA TRIDUUM
PASCHALNEGO
WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
Wielki Czwartek Wieczerzy Pañskiej
– Po po³udniu: ogólne wprowadzenie zespo³u liturgicznego i œpiewaczego do liturgii Triduum Paschalnego oraz do liturgii dnia.
– Uczestnictwo w liturgii Wieczerzy Pañskiej
– Agapa rodzinna
– Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu (do pó³nocy)
Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej
– Rano: Oficjum czytañ i Jutrznia
Wprowadzenie zespo³u liturgicznego do liturgii dnia
– Uczestnictwo w liturgii Mêki Pañskiej
– Adoracja przy Grobie Pañskim (do pó³nocy)
Wielka Sobota
– Rano: Oficjum czytañ i Jutrznia
Adoracja przy Grobie Pañskim
– Po po³udniu: Wprowadzenie zespo³u liturgicznego do liturgii Wigilii Paschalnej
Niedziela Paschalna Zmartwychwstania Pañskiego
– Uczestnictwo w Wigilii Paschalnej i rezurekcji
– Uczestnictwo w drugiej Mszy œw. Niedzieli Zmartwychwstania
– Uczestnictwo w Nieszporach Niedzieli Zmartwychwstania

Przygotowanie i sprawowanie liturgii œwi¹t paschalnych

65

MSZA ŒWIÊTA WIECZERZY PAÑSKIEJ
Wielki Czwartek to pami¹tka Wieczerzy Pañskiej – Ostatniej Wieczerzy Starego Testamentu i Pierwszej Nowego. Pan Jezus wszed³
w swoj¹ mêkê bior¹c udzia³ wraz z uczniami w posi³ku paschalnym,
przez który Naród Wybrany uroczyœcie obchodzi³ swoje wyzwolenie
z niewoli i Przymierze z Bogiem. Pan Jezus chcia³, aby ten posi³ek sta³
siê posi³kiem Nowego Przymierza, zawartego w Jego Krwi. Dlatego pod
postaci¹ znaków ustanowi³ On pami¹tkê ofiary, któr¹ mia³ nazajutrz z³o¿yæ na krzy¿u. Ten dzieñ przypomina nam tak¿e pokorn¹ s³u¿bê Jezusa,
który umy³ nogi swoim uczniom i pozostawi³ im przykazanie mi³oœci.
Mimo nocy zdrady i niewiernoœci, mimo bliskiej mêki i œmierci krzy¿owej zostawi³ nam Testament mi³oœci.
UWAGI DLA ZAKRYSTIANA
1. W puszkach przygotowaæ odpowiedni¹ iloœæ chleba do konsekracji na dziœ i na nastêpny dzieñ.
2. Oprócz hostii dla celebransa i koncelebransów przygotowaæ do
konsekracji jeszcze jedn¹ hostiê w melchizedeku, który bêdzie pasowa³
do monstrancji, któr¹ wystawi siê w dniu jutrzejszym w Grobie Pañskim.
3. Szaty dla celebransa i kocelebransów koloru bia³ego.
4. Naczynia do obmycia nóg i rêcznik.
5. Miska i dzbanek z wod¹ do umycia r¹k celebransa.
6. Welon naramienny.
7. Dzwonki i ko³atki dla ministrantów.
8. Msza³.
9. Kadzid³o.
10. Krzy¿ i œwiece.
11. Przygotowaæ kaplicê przechowania Najœwiêtszego Sakramentu,
gdzie zostanie on przeniesiony po Mszy œwiêtej. W tej kaplicy powinni
wierni adorowaæ Najœwiêtszy Sakrament przynajmniej do pó³nocy. Dekoracja kaplicy ma wyra¿aæ wdziêcznoœæ i czeœæ dla Jezusa Eucharystycznego ukrytego w Najœwiêtszym Sakramencie. Dominowaæ wiêc
powinien kolor bia³y, powinny byæ kwiaty i œwiece.
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12. Po przeniesieniu Najœwiêtszego Sakramentu do kaplicy adoracji
nale¿y obna¿yæ o³tarz: zdj¹æ z niego krzy¿, œwieczniki, obrusy.
UWAGI DLA ZESPO£U LITURGICZNEGO
Zespó³ pe³ny
1. Ceremoniarz ............................................................................. C
2. Pomocnik ceremoniarza (ministrant o³tarza) 1 .................... PC 1
3. Pomocnik ceremoniarza (ministrant o³tarza) 2 .................... PC 2
4. Pomocnik ceremoniarza (choralista) 3 ................................. PC 3
5. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 1 ....................................... L1
6. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 2 ....................................... L2
7. Psa³terzysta ............................................................................... P
8. Ministrant o³tarza 1 .............................................................. O£1
9. Ministrant o³tarza 2 .............................................................. O£2
10. Ministrant o³tarza 3 .............................................................. O£3
11. Ministrant o³tarza 4 .............................................................. O£4
12. Ministrant o³tarza 5 .............................................................. O£5
13. Ministrant o³tarza 6 .............................................................. OL6
14. Ministrant krzy¿a ..................................................................... K
15. Ministrant ksiêgi .................................................................. MK
16. Ministrant œwiat³a nios¹cy œwiecê 1 .................................... Mœ1
17. Ministrant œwiat³a nios¹cy œwiecê 2 .................................... Mœ2
18. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 1 ............................ Mœp1
19. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 2 ............................ Mœp2
20. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 3 ............................ MŒp3
21. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 4 ............................ MŒp4
22. Ministrant kadzid³a – turyferariusz .......................................... T
23. Ministrant kadzid³a – nawikulariusz ........................................ N
24. Choralista – dzwonek 1 ........................................................ CH1
25. Choralista – dzwonek 2 ........................................................ CH2
26. Choralista – dzwonek 3 ........................................................ CH3
27. Choralista – ko³atka 1 .......................................................... CH4
28. Choralista – ko³atka 2 .......................................................... CH5
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Zespó³ zmniejszony
1. Ceremoniarz ............................ = C + MK ............................... C
2. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 1 ....................................... L1
3. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 2 ....................................... L1
4. Psa³terzysta .............................. = P + K ................................... P
5. Ministrant o³tarza 1 ................. = O£1 + O£3 + O£5 ............ O£1
6. Ministrant o³tarza 2 ................. = O£2 + O£4 + O£6 ............ O£2
7. Ministrant kadzid³a ................. = T + N ................................... T
8. Ministrant œwiat³a 1 ................. = Mœ1 + CH1 + CH4 ............ Mœ1
9. Ministrant œwiat³a 2 ................. = Mœ2 + CH2 + CH5 ............ Mœ2
USTAWIENIE ZESPO£U LITURGICZNEGO
W CZASIE PROCESJI
Procesja wejœcia
Zespó³ pe³ny
Kns Kns C L1
Cs P
Kns Kns MK L2

PC1 O£1 O£3 O£5 CH1 CH4 Mœp1 Mœp3 Mœ1 N
CH2
K
PC2
PC3 O£2 O£4 O£6 CH3 CH5 Mœp2 Mœp4 Mœ2 T

Zespó³ zmniejszony
Kns
Kns
Cs
Kns
Kns

C
L1
L2

O£1

Mœ1
P
Mœ2

O£2

T

Przeniesienia Najœwiêtszego Sakramentu do miejsca adoracji
Zespó³ pe³ny
Mœp1 Mœp3 T Kns Kns C L1 PC1 O£1 O£3 O£5 CH1 CH4 Mœ1
Cs
P PC2
CH2
K
Mœp2 Mœp4 N Kns Kns MK L2 PC3 O£2 O£4 O£6 CH3 CH5 Mœ2
Zespó³ zmniejszony
Mœ1
Kns
Kns
Cs
T
Kns
Kns
Mœ2

C
L1
L2

O£1
P
O£2
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Kns Kns C L1
Cs
P
Kns Kns MK L2
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PC1 O£1 O£3 O£5 CH1 CH4 Mœp1 Mœp3 Mœ1 N
CH2
K
PC2
PC3 O£2 O£4 O£6 CH3 CH5 Mœp2 Mœp4 Mœ2 T
PRZEBIEG LITURGII

1. Liturgia rozpoczyna siê od uroczystej procesji wejœcia, d³u¿sz¹
drog¹. W tej procesji idzie ca³a s³u¿ba liturgiczna i wszyscy kap³ani,
którzy w tym dniu koncelebruj¹ Mszê œw., gdy¿ jest to jedyna Eucharystia sprawowana w pe³ni znaków. Koncelebra jest wyrazem jednoœci
kap³añstwa.
2. Okadzenie o³tarza. Krzy¿ umieszcza siê przy o³tarzu lub odnosi do
zakrystii, a œwiece stawia siê na kredensie.
3. W czasie œpiewania hymnu „Chwa³a na wysokoœci Bogu” uderza
siê w dzwony. Po zakoñczeniu hymnu dzwony milcz¹ a¿ do Wigilii Pasachalnej. Ministranci dzwoni¹ tak¿e dzwonkami. Po hymnie „Chwa³a
na wysokoœci Bogu” ministranci odk³adaj¹ dzwonki i w dalszym ci¹gu
Mszy u¿ywa siê ko³atek.
4. Po homilii odbywa siê obrzêd umywania nóg. Ministranci prowadz¹ wybranych mê¿czyzn do ³aw przygotowanych w odpowiednim
miejscu. Kap³an, jeœli trzeba zdejmuje ornat i podchodzi do ka¿dego
z mê¿czyzn, polewa jego stopy i wyciera je, z pomoc¹ ministrantów.
5. Bezpoœrednio po umywaniu nóg, lub – jeœli siê ono nie odbywa – po
homilii, nastêpuje modlitwa wiernych. Nie odmawia siê wyznania wiary.
6. Wskazane jest, aby dary ofiarne przeznaczone dla potrzebuj¹cych zosta³y zebrane w uroczystej formie i przyniesione do o³tarza w procesji z darami.
7. Po Komunii zostawia siê na o³tarzu puszkê z komunikantami, które bêdzie siê rozdzielaæ w dniu jutrzejszym w czasie liturgii Mêki Pañskiej. Mszê koñczy siê modlitw¹ po Komunii.
8. Kap³an zachêca wiernych do adoracji Najœwiêtszego Sakramentu
i podaje og³oszenia.
9. Kap³an stoj¹c przed o³tarzem, nak³ada kadzid³o do kadzielnicy
i okadza Najœwiêtszy Sakrament. Nastêpnie otrzymuje welon, bierze
puszkê i okrywa j¹ welonem.
10. Formuje siê procesja w porz¹dku przedstawionym na schemacie.
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11. Najœwiêtszy Sakrament przenosi siê w procesji na miejsce przechowania przygotowane w odpowiednio ozdobionej kaplicy.
12. Gdy procesja przyjdzie na miejsce przechowania, kap³an stawia
puszkê, nak³ada kadzid³o i klêcz¹c okadza Najœwiêtszy Sakrament. Po
skoñczonym œpiewie zamyka siê tabernakulum.
13. Po chwili adoracji w ciszy, kap³an i pos³uguj¹cy przyklêkaj¹ i powracaj¹ do zakrystii.
14. Nastêpnie obna¿a siê o³tarz i, jeœli to mo¿liwe, wynosi siê krzy¿e
z koœcio³a. Krzy¿e, które pozosta³y w koœciele, wypada zas³oniæ fioletowym lub czerwonym materia³em.
15. Tabernakulum, w którym na sta³e przechowuje siê Najœwiêtszy
Sakrament pozostaje opró¿nione a drzwiczki otwarte.
Wygasza siê te¿ wieczn¹ lampkê. Nie mo¿e byæ sytuacji, w której
Najœwiêtszy Sakrament jest przechowywany w dwóch miejscach w koœciele. Je¿eli tabernakulum w miejscu adoracji nie spe³nia odpowiednich
wymogów bezpieczeñstwa i przepisów prawa, Najœwiêtszy Sakrament,
po skoñczonej adoracji, nale¿y przenieœæ do g³ównego tabernakulum.

WIELKI PI¥TEK
Wielki Pi¹tek to dzieñ, który przypomina nam cierpienie, ukrzy¿owanie i œmieræ Zbawiciela. Liturgia zaprasza przede wszystkim do rozwa¿enia biblijnego opisu mêki Pañskiej, a nastêpnie do uczczenia Krzy¿a œwiêtego. G³ówny nurt myœli wielkopi¹tkowej nie koncentruje siê
jednak na Mêce Zbawiciela ale na Odkupieniu.
UWAGI DLA ZAKRYSTIANA
1. O³tarz winien byæ zupe³nie obna¿ony: bez krzy¿a, œwieczników,
obrusów, dywanów.
2. Dla celebransa i diakonów przygotowaæ szaty koloru czerwonego,
jak do Mszy œwiêtej.
3. Stu³y dla obecnych kap³anów koloru czerwonego.
4. Przed o³tarzem, je¿eli jest taki zwyczaj, roz³o¿yæ dywanik lub poduszki dla celebransa i diakonów, je¿eli modl¹ siê upad³szy na twarz.
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5. Je¿eli Mêkê Pañsk¹ czyta kilku lektorów, mo¿na podobnie jak
w Niedzielê Palmow¹, przygotowaæ dodatkowe pulpity i mikrofony.
6. Do adoracji nale¿y przygotowaæ odpowiedni krzy¿ okryty fioletow¹ lub czerwon¹ zas³on¹. Umieszczamy go w zakrystii lub innym
miejscu, sk¹d zostanie uroczyœcie przyniesiony do o³tarza. Powinien byæ
to tylko jeden krzy¿.
7. Poniewa¿ po adoracji krzy¿ ma byæ umieszczony na o³tarzu lub obok
o³tarza, nale¿y przewidzieæ i przygotowaæ sposób jego umieszczenia.
8. Przygotowaæ krzy¿, który bêdzie niesiony w procesji do Grobu.
9. Dla ministrantów œwiat³a nale¿y przygotowaæ dwie pary œwiec na
kredencji: jedna towarzyszy krzy¿owi i przy nim zostaje, druga Postaciom
Eucharystycznym.
10. Po adoracji krzy¿a o³tarz nale¿y nakryæ obrusem, na nim umieœciæ
korpora³ i msza³.
11. Przygotowaæ korpora³ w miejscu, gdzie bêdzie ustawiona monstrancja.
12. Wino i woda do puryfikacji puszek po Komunii œw.
13. Kadzielnica i ³ódka.
14. Po rozdzieleniu Komunii œw. nale¿y przynieœæ na o³tarz monstrancjê wraz z bia³ym, przezroczystym welonem oraz welon dla celebransa.
15. Po skoñczonej liturgii nastêpuje obna¿enie o³tarza, jak w Wielki
Czwartek.
16. Dekoracja Grobu Pañskiego staje siê w naszej OjczyŸnie czasami
okazj¹ do bardzo natarczywych aktualizacji. Nale¿y siê z tym liczyæ, ¿e
jest to dekoracja wokó³ Najœwiêtszego Sakramentu, który powinien mieæ
swój stó³, swój o³tarz, swoje miejsce, na którym jest ustawiony, a nie byæ
gdzieœ elementem dekoracji.
17. Po skoñczonej liturgii do Wigilii Paschalnej wy³¹cznie obowi¹zuje
przyklêkanie przed krzy¿em, jak przed Najœwiêtszym Sakramentem, na
jedno kolano.
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UWAGI DLA ZESPO£U LITURGICZNEGO
Sk³ad pe³nego zespo³u liturgicznego
1. Ceremoniarz ............................................................................. C
2. Pomocnik ceremoniarza (opiekun Mœ) 1 ............................. PC1
3. Pomocnik ceremoniarza (opiekun K) 2 ............................... PC2
4. Pomocnik ceremoniarza (opiekun L) 3 ................................ PC 3
5. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 1 ....................................... L1
6. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 2 ....................................... L2
7. Lektor – Mêka Pañska 3.......................................................... L 3
8. Lektor – Mêka Pañska 4.......................................................... L 4
9. Lektor – Mêka Pañska, s³owa t³umu 5 .................................... L5
10. Lektor – Mêka Pañska, s³owa t³umu 6 .................................... L6
11. Lektor – Mêka Pañska, s³owa t³umu 7 .................................... L7
12. Lektor – Mêka Pañska, s³owa t³umu 8 .................................... L8
13. Psa³terzysta ............................................................................... P
14. Ministrant o³tarza 1 .............................................................. O£1
15. Ministrant o³tarza 2 .............................................................. O£2
16. Ministrant ksiêgi .................................................................. MK
17. Ministrant Krzy¿a 1 ............................................................... K 1
18. Ministrant Krzy¿a 2 ............................................................... K 2
19. Ministrant Krzy¿a 3 ............................................................... K 3
20. Ministrant Krzy¿a 4 ............................................................... K 4
21. Ministrant Krzy¿a 5 ............................................................... K 5
22. Ministrant Krzy¿a 6 ............................................................... K 6
23. Ministrant œwiat³a nios¹cy œwiecê 1 .................................... Mœ1
24. Ministrant œwiat³a nios¹cy œwiecê 2 .................................... Mœ2
25. Ministrant œwiat³a nios¹cy œwiecê 3 .................................... Mœ3
26. Ministrant œwiat³a nios¹cy œwiecê 4 .................................... Mœ4
27. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 1 ............................ Mœp1
28. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 2 ............................ Mœp2
29. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 3 ............................ Mœp3
30. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 4 ............................ Msp4
31. Ministrant kadzid³a – turyferariusz .......................................... T
32. Ministrant kadzid³a – nawikulariusz ........................................ N
33. Choralista – ko³atka 1 .......................................................... CH1
34. Choralista – ko³atka 2 .......................................................... CH2
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Sk³ad zespo³u zmniejszonego
1. Ceremoniarz ............................ = C + MK ............................... C
2. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 1 ....................................... L1
3. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 2 ....................................... L2
4. Psa³terzysta ............................................................................... P
5. Ministrant o³tarza 1 .............................................................. O£1
6. Ministrant o³tarza 2 .............................................................. O£2
7. Ministrant krzy¿a 1 ................. = K1 + K3 + K5 ..................... K1
8. Ministrant krzy¿a 2 ................. = K2 + K4 + K6 ...................... K2
9. Ministrant œwiat³a 1 ................. = Mœ1 + Mœ3 ....................... Mœ1
10. Ministrant œwiat³a 2 ................. = Mœ2 + Mœ4 ....................... Mœ2
11. Ministrant kadzid³a ................. = T + N ................................... T
12. Choralista 1 .......................................................................... CH1
13. Choralista 2 .......................................................................... CH2
Procesja wejœcia
Zespó³ pe³ny
C PC1 P L3 L6 O£1 Mœ1 Mœ3 Mœp1 Mœp3 T K1 K3 K5 CH1
Cs
PC2 L1 L4 L7
MK PC3 L2 L5 L8 O£2 Mœ2 Mœ4 Mœp2 Mœp4 N K2 K4 K6 CH2
Zespó³ zmiejszony
C
L1
Cs
P
L2

O£1

CH1

O£2

CH2

Mœ1
T
Mœ2

K1
K2

PRZEBIEG LITURGII
Wejœcie
l. Wszyscy bior¹ udzia³ w procesji, która idzie d³u¿sz¹ drog¹. W procesji nie niesie siê krzy¿a, œwiec i jakichkolwiek przedmiotów. Procesja
wejœcia odbywa siê w milczeniu.
2. Dochodz¹c do o³tarza ministranci sk³adaj¹ dwójkami uk³on przed
o³tarzem i id¹ na swoje miejsca.
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3. Kap³an i diakon udaj¹ siê do o³tarza i po oddaniu mu czci padaj¹
na twarz lub klêkaj¹.
4. Wszyscy klêkaj¹ i modl¹ siê w milczeniu.
5. Wszyscy wstaj¹. Nastêpnie kap³an z pos³uguj¹cymi udaje siê na
miejsce przewodniczenia. Wszyscy modl¹ siê z kap³anem odpowiadaj¹c
na koñcu „Amen”.
Cz. I – Liturgia S³owa
6. Czyt. l – proroctwo z Ksiêgi Izajasza.
7. Psalm.
8. Czyt. 2 – z Listu do Hebrajczyków.
9. Œpiew przed Ewangeli¹.
10. Opis Mêki Pañskiej. Do czytania nie przynosi siê ani œwiec ani
kadzid³a.
11. Homilia.
12. Modlitwa powszechna. Wierni przez ca³y czas modlitwy mog¹
staæ albo klêczeæ.
Cz. II – Adoracja krzy¿a
13. Po modlitwie powszechnej odbywa siê uroczysta adoracja krzy¿a.
Mo¿na j¹ przeprowadziæ w dwojaki sposób, zale¿nie od okolicznoœci.
14. Wniesienie zas³oniêtego krzy¿a. Obok niesie siê zapalone œwiece.
15. Ods³oniêcie i podniesienie krzy¿a. Celebrans ods³ania krzy¿ i œpiewa trzykrotnie s³owa: „Oto drzewo krzy¿a”.
16. Przejœcie na miejsce, gdzie wierni bêd¹ podchodziæ do uca³owania krzy¿a.
17. Uca³owanie krzy¿a.
18. Zakoñczenie adoracji. Je¿eli adoracja przed³u¿a siê ze wzglêdu
na liczny udzia³ wiernych, celebrans unosi krzy¿ i wszyscy przez chwilê
adoruj¹ go w milczeniu. Adoracjê indywidualn¹ wznawia siê po zakoñczeniu obrzêdów Wielkiego Pi¹tku.
Cz. III – Komunia œwiêta
19. O³tarz nakrywa siê obrusem i umieszcza siê na nim korpora³
i msza³. Kap³an przynosi Najœwiêtszy Sakrament. W tym czasie wszyscy stoj¹ w milczeniu.
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20. Dwaj ministranci towarzysz¹ kap³anowi, nios¹c przy Najœwiêtszym Sakramencie zapalone œwiece, które stawiaj¹ na o³tarzu lub
obok niego.
21. Modlitwa Pañska.
22. Komunia œwiêta.
23. Na o³tarz przynosi siê monstrancjê oraz przezroczysty welon do
jej przykrycia.
24. Modlitwa po Komunii œw.
25. Og³oszenia i zachêta do adoracji Najœwiêtszego Sakramentu.
Cz. IV – procesja do Grobu Pañskiego
26. Okadzenie Najœwiêtszego Sakramentu.
27. Procesja do Grobu Pañskiego.
28. Powrót do zakrystii.
29. O³tarz znowu siê obna¿a, pozostaj¹ jednak na nim krzy¿ i œwiece.

WIGILIA PASCHALNA W WIELK¥ NOC
Kulminacyjnym momentem uroczystoœci œmierci i zmartwychwstania
Chrystusa jest Noc Paschalna, która jest œwiêt¹ noc¹ chrzeœcijan. Chrystus przeszed³ ze œmierci do ¿ycia i ¿yciem obdarza swój lud. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy stanie siê dla nas teraŸniejszoœci¹. To
czuwanie na czeœæ Pana niech bêdzie radosn¹ modlitw¹ i s³uchaniem
s³owa Bo¿ego.
UWAGI DLA ZAKRYSTIANA
1. Dla celebransa i koncelebransów nale¿y przygotowaæ szaty koloru
bia³ego jak do Mszy œwiêtej. Koncelebransi bior¹ udzia³ w obrzêdach
Wigilii Paschalnej od pocz¹tku. Nie mo¿na do³¹czyæ siê póŸniej.
2. Dla kap³anów i ca³ego zespo³u liturgicznego nale¿y przygotowaæ
œwiece.
3. W odpowiednim miejscu przed koœcio³em nale¿y przygotowaæ
ognisko. W ognisku mog¹ byæ przygotowane wêgielki do kadzielnicy,
które ministrant po poœwiêceniu ognia przek³ada szczypcami.
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4. Nale¿y przygotowaæ Pascha³, rylec do ¿³obienia znaków na Paschale, piêæ ziaren kadzid³a na tacce, œwieczkê lub tzw. stoczek do zapalenia Pascha³u od poœwiêconego ognia, tekst liturgii Wigilii Paschalnej,
latarkê elektryczn¹ przy czytaniu modlitw z msza³u.
5. Nag³oœnienie do obrzêdów poœwiêcenia ognia.
6. Trybularz i ³ódkê.
7. Œwiecznik pod Pascha³ przy o³tarzu lub przy ambonie. Jeœli na
œrodku prezbiterium jest przygotowana chrzcielnica to przy chrzcielnicy. Mo¿na przyozdobiæ go zieleni¹ i kwiatami.
8. Dzwonki, które bêd¹ u¿yte w czasie œpiewu hymnu „Chwa³a na
wysokoœci Bogu”.
9. Oczyœciæ i przyozdobiæ chrzcielnicê oraz nape³niæ œwie¿¹ wod¹.
Je¿eli œwiêcenie wody chrzcielnej nie odbywa siê przy chrzcielnicy, nale¿y w prezbiterium ustawiæ stolik, a na nim naczynie z wod¹ do poœwiêcenia.
10. Je¿eli ma miejsce chrzest, trzeba przygotowaæ Krzy¿mo œw. oraz
inne potrzebne do chrztu przedmioty.
11. Do Komunii wiernych nale¿y przygotowaæ odpowiedni¹ iloœæ
komunikantów do konsekracji oraz odpowiedni¹ iloœæ hostii.
12. Je¿eli po Mszy œw. jest procesja rezurekcyjna nale¿y przygotowaæ:
krzy¿ procesyjny z czerwon¹ stu³¹, figurkê Zmartwychwsta³ego, baldachim.
UWAGI DLA ZESPO£U LITURGICZNEGO
Sk³ad pe³nego zespo³u liturgicznego
1. Ceremoniarz ............................................................................. C
2. Pomocnik ceremoniarza (opiekun Mœ) 1 ............................. PC1
3. Pomocnik ceremoniarza (opiekun L i P) 2 ........................... PC2
4. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 1 ....................................... L1
5. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 2 ....................................... L2
6. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 3 ....................................... L3
7. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 4 ....................................... L4
8. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 5 ....................................... L5
9. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 6 ....................................... L6
10. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 7 ....................................... L7
11. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 8 ....................................... L8
12. Psa³terzysta l ........................................................................... P1
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13. Psa³terzysta 2 ........................................................................... P2
14. Psa³terzysta 3 ........................................................................... P3
15. Psa³terzysta 4 ........................................................................... P4
16. Psa³terzysta 5 ........................................................................... P5
17. Psa³terzysta 6 ........................................................................... P6
18. Psa³terzysta 7 ........................................................................... P7
19. Psa³terzysta 8 ........................................................................... P8
20. Ministrant pascha³u ............................................................. MPs
21. Ministrant o³tarza l ............................................................... O£1
22. Ministrant o³tarza 2 .............................................................. O£2
23. Ministrant ksiêgi .................................................................. MK
24. Ministrant œwiat³a – ognisko l .............................................. Mœ1
25. Ministamt œwiat³a – ognisko 2 ............................................. Mœ2
26. Ministrant œwiat³a – rylec 3.................................................. Mœ3
27. Ministrant œwiat³a – gwoŸdzie 4 .......................................... Mœ4
28. Ministrant œwiat³a – stoczek 5.............................................. Mœ5
29. Ministrant œwiat³a – pochodnia l ........................................ Mœp1
30. Ministrant œwiat³a – pochodnia 2 ....................................... Mœp2
31. Ministrant œwiat³a – pochodnia 3 ....................................... Mœp3
32. Ministrant œwiat³a – pochodnia 4 ....................................... Mœp4
33. Ministrant œwiat³a – pochodnia 5 ....................................... Mœp5
34. Ministrant œwiat³a – pochodnia 6 ....................................... Mœp6
35. Ministrant œwiat³a – pochodnia 7 ....................................... Mœp7
36. Ministrant œwiat³a – pochodnia 8 ....................................... Mœp8
37. Ministrant œwiat³a – pochodnia 9 ....................................... Mœp9
38. Ministrant œwiat³a – pochodnia 10 .................................... Mœp10
39. Ministrant kadzid³a – turyferariusz .......................................... T
40. Ministrant kadzid³a – nawikulariusz ........................................ N
41. Ministarnt wody 1 .............................................................. MW 1
42. Ministrant wody 2 .............................................................. MW 2
43. Ministrant wody 3 .............................................................. MW 3
44. Ministrant wody 4 .............................................................. MW 4
45. Choralista – dzwonek 1 ........................................................ CH1
46. Choralista – dzwonek 2 ........................................................ CH2
47. Choralista – dzwonek 3 ........................................................ CH3
48. Choralista – dzwonek 4 ........................................................ CH4
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Sk³ad zespo³u zmniejszonego
1. Ceremoniarz ............................ = C + MK ............................... C
2. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 1 = L1 + L3 ........................ L1
3. Lektor (ministrant s³owa Bo¿ego) 2 = L2 + L4 ........................ L2
4. Psa³terzysta .............................. = MPs + P1 + P2 ..................... P
5. Ministrant o³tarza 1 .............................................................. O£1
6. Ministrant o³tarza 2 .............................................................. O£2
7. Ministrant œwiat³a .................... = Mœ1 + Mœp1 ..................................... Mœ1
8. Ministrant œwiat³a .................... = Mœ2 + Mœp2 ..................... Mœ2
9. Ministrant œwiat³a .................... = Mœ3 + Mœp3 ..................... Mœ3
10. Ministrant œwiat³a .................... = Mœ4 + Mœp4 ..................... Mœ4
11. Ministrant œwiat³a .................... = Mœ5 + Mœp5 ..................... Mœ5
12. Ministrant œwiat³a .................... = Mœ6 + Mœp6 ..................... Mœ6
13. Ministrant wody ...................... = MW1 + MW2 .................. MW

PROCESJA DO MIEJSCA POŒWIÊCENIA OGNIA
Zespó³ pe³ny
Kns C PC1 PC3 L1÷7 P1÷7 O£1 MW1 MW3 N Mœ1÷5 Mœp1÷9 CH
Cs
Kns MPs MK PC2 L2÷8 P2÷8 O£2 MW2 MW4 T MŒ2÷6 Mœp2÷10 CH
Zespó³ zmniejszony
Kns C L1 T
O£1
Cs
Kns P L2 MW O£2

MŒ1

MŒ3

MŒ5

Mœ2

Mœ4

Mœ6

PROCESJA Z PASCHA£EM
Zespó³ pe³ny
Kns CH1 CH3 MW1 MW3 P1÷7 L1÷7
Kns CH2

CH4 MW2 MW4 P2÷8 L2÷8

Mœp1÷7 Mœ3
Mœ4
Mœp2÷10 Mœ5

Mœ1 MK T
MPs Cs
Mœ2 C
N
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Zespó³ zmniejszony
Kns
L1
O£1
Mœ5

Mœ3

Mœ1

P
Cs

Kns

L2

MW

Mœ6

Mœ4

Mœ2

T

C

PROCESJA REZUREKCYJNA
Je¿eli zaraz po Mszy œwiêtej odbywa siê procesja rezurekcyjna, P1
niesie krzy¿ przyozdobiony czerwon¹ stu³¹, obok niego MŒ1 i MŒ2 akolitki, P2 figurê Zmartwychwsta³ego, T i N id¹ przed baldachimem,
Mœp1÷Mœp10 z pochodniami obok baldachimu.
PRZEBIEG LITURGII
Obchód Wigilii Paschalnej zaczyna siê od liturgii œwiat³a, po której
nastêpuje liturgia s³owa. Trzeci¹ czêœci¹ jest liturgia chrzcielna, wreszcie liturgia eucharystyczna. Obchód liturgiczny Wigilii Paschalnej koñczy wyniesienie Cia³a Pañskiego z Grobu w procesji rezurekcyjnej.
Cz. I – Liturgia œwiat³a
1. Przejœcie na miejsce poœwiêcenia ognia.
2. Poœwiêcenie ognia i przygotowanie Pascha³u.
3. Procesja z Pascha³em.
4. Trzykrotny œpiew: „œwiat³o Chrystusa”. Przy bramie koœcio³a (celebrans zapala œwiecê od p³omienia Pascha³u), na œrodku koœcio³a (wszyscy
zapalaj¹ œwiece), przy o³tarzu (zapalaj¹ siê wszystkie œwiat³a w koœciele).
5. Orêdzie paschalne. Wszyscy modl¹ siê trzymaj¹c zapalone œwiece. Po zakoñczeniu Orêdzia wszyscy gasz¹ œwiece.
Cz. II – Liturgia S³owa
6. Lektorzy udaj¹ siê kolejno na ambonê i czytaj¹ czytania. Po ka¿dym czytaniu psa³terzyœci œpiewaj¹ Psalmy, po których jest modlitwa
kap³ana.
7. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu oraz po psalmie responsoryjnym i modlitwie, która po nim nastêpuje, zapa³a siê œwiece o³tarzowe.
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8. Kap³an intonuje hymn: „Chwa³a na wysokoœci Bogu”. W czasie
œpiewu bij¹ dzwony. Ministranci dzwoni¹ dzwonkami.
9. Po skoñczeniu hymnu kap³an odmawia kolektê, nastêpnie lektor
odczytuje urywek z Listu Aposto³a.
10. Po odczytaniu episto³y kap³an uroczyœcie intonuje potrójne Alleluja.
11. Na Ewangeliê nie przynosi siê œwieczników natomiast mo¿na
u¿ywaæ kadzid³a.
12. Homilia.
Cz. III – Liturgia Chrzcielna
13. Procesja do chrzcielnicy.
14. Zachêta kap³ana.
15. Litania do Wszystkich Œwiêtych.
16. Chrzest dzieci.
17. Odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych – zapalenie œwiec.
18. Pokropienie wod¹ œwiêcon¹.
19. Opuszcza siê wyznanie wiary i odmawia siê modlitwê powszechn¹.
Cz. IV – Liturgia Eucharystyczna
20. Kap³an podchodzi do o³tarza i rozpoczyna jak zwykle, liturgiê
eucharystyczn¹.
21. Na zakoñczenie Mszy œw., opuszcza siê formu³ê rozes³ania: pozdrowienie, b³ogos³awieñstwo i rozes³anie wiernych. Bezpoœrednio po
modlitwie po Komunii, celebrans, duchowieñstwo i ministranci udaj¹
siê do Grobu Pañskiego. Kap³an lub diakon wystawia Najœwiêtszy Sakrament, po czym celebrans Go okadza. Po krótkiej adoracji w milczeniu celebrans zwraca siê twarz¹ do wiernych i pozdrawia ich s³owami:
K: Chrystus zmartwychwsta³. Alleluja.
W: Prawdziwie zmartwychwsta³. Alleluja.
Celebrans poucza wiernych o znaczeniu procesji. Nastêpnie otrzymuje welon naramienny, bierze monstrancjê i intonuje odpowiedni¹ pieœñ.
Na pocz¹tku procesji niesie siê krzy¿ procesyjny przyozdobiony czerwon¹ stu³¹ oraz figurê Zmartwychwsta³ego.
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NIESZPORY NIEDZIELI
ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO
Triduum Paschalne koñczy siê Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego.
UWAGI DLA ZAKRYSTIANA
1. Przygotowaæ szaty koloru bia³ego dla celebransa.
2. Pascha³, który bêdzie niós³ celebrans i œwiece dla zespo³u liturgicznego.
3. Odpowiednie miejsca w prezbiterium.
4. Naczynie z wod¹ œwiêcon¹ i kropid³o.
5. Teksty Nieszporów dla uczestników.
UWAGI DLA ZESPO£U LITURGICZNEGO
Sk³ad zespo³u liturgicznego
l. Ceremoniarz .............................................................................. C
2. Lektor ....................................................................................... L
3. Psa³terzysta ............................................................................... P
4. Ministrant ksiêgi .................................................................. MK
5. Ministrant œwiat³a nios¹cy œwiecê ....................................... Mœ1
6. Ministrant œwiat³a nios¹cy œwiecê ....................................... Mœ2
7. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 1 ............................ Mœp1
8. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 2 ............................ Mœp2
9. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 3 ............................ Mœp3
10. Ministrant œwiat³a nios¹cy pochodniê 4 ............................ Mœp4
11. Ministrant wody 1 .............................................................. MW 1
12. Ministrant wody 2 .............................................................. MW 2
13. Ministrant kadzid³a – turyferariusz .......................................... T
14. Ministrant kadzid³a – nawikulariusz ........................................ N
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PRZEBIEG LITURGII
I. Propozycja
Nieszpory z procesj¹ do chrzcielnicy
Nieszpory zachowuj¹ swoj¹ strukturê. Innoœci¹ tych Nieszporów jest
procesja do chrzcielnicy po pierwszym psalmie, pokropienie wod¹ œwiêcon¹ po trzeciej czêœci psalmodii i powrót do o³tarza.
1. Procesja do o³tarza d³u¿sz¹ drog¹. Celebrans niesie zapalony Pascha³.
2. Po przybyciu do o³tarza zapala siê œwiece wszystkich uczestników
i celebrans œpiewa werset wprowadzaj¹cy – Bo¿e wejrzyj...
3. Celebrans wyg³asza komentarz wprowadzaj¹cy.
4. Hymn – jak w Liturgii godzin lub odpowiednia pieœñ wielkanocna.
5. Po hymnie gasi siê œwiece uczestników.
6. Psalmodia. Po pierwszym psalmie procesja do chrzcielnicy. Podczas procesji œpiewa siê pieœñ „Oto jest dzieñ”.
7. Przy chrzcielnicy nastêpuje dalszy ci¹g psalmodii z komentarzem.
8. Po psalmodii wyœpiewanej przy chrzcielnicy nastêpuje pokropienie wod¹ œwiêcon¹, albo uczestnicy podchodz¹ do chrzcielnicy i ¿egnaj¹
siê zanurzaj¹c palce w wodzie œwiêconej.
9. Krótkie czytanie – z Liturgii godzin.
10. Homilia o tematyce chrzcielnej.
11. Pieœñ Maryi – Magnifikat.
12. Proœby.
13. Oracja koñcowa z Niedzieli Zmartwychwstania.
14. Œpiew antyfony Maryjnej na okres wielkanocny.
15. Procesja wyjœcia.
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II. Propozycja
Propozycja ta przewidziana jest zw³aszcza tam, gdzie chrzcielnica
znajduje siê w pobli¿u o³tarza i trudno do niej urz¹dzaæ procesjê. W ramach tej propozycji po homilii przewidziane s¹: modlitwa dziêkczynna
nad wod¹ oraz pokropienie wod¹ œwiêcon¹.
1. Rozpoczêcie wieczornej modlitwy Koœcio³a poprzedza procesja
celebransa z ministrantami do o³tarza, w czasie której celebrans niesie
zapalony Pascha³. Od Pascha³u zapala siê nastêpnie œwiece wszystkich
uczestników Nieszporów i nak³ada siê kadzid³o do kadzielnicy umieszczonej przy Paschale. Nastêpnie celebrans œpiewa werset wprowadzaj¹cy: Bo¿e wejrzyj...
2. Celebrans czyni komentarz wstêpny.
3. Hymn – jak w Liturgii godzin lub odpowiednia pieœñ wielkanocna.
4. Po hymnie gasi siê œwiece.
5. Psalmodia z krótkimi komentarzami do psalmów.
6. Krótkie czytanie – jak w Liturgii godzin.
7. Homilia o tematyce chrzcielnej.
8. Ponowne zapalenie œwiec.
9. Modlitwa dziêkczynna nad wod¹, wyra¿enie gotowoœci ¿ycia z wiary
i pokropienie wiernych. (Por. Obrzêdy chrztu dzieci, nr 160. Opuszcza siê
ostatni¹ czêœæ tej modlitwa: b³ogos³awieñstwo wody, gdy¿ pokropienie
wiernych dokonuje siê wod¹ chrzcieln¹ œwiêcon¹ w Wigiliê Paschaln¹).
10. Pieœñ Maryi – Magnifikat.
11. Proœby – Liturgii godzin.
12. Oracja koñcowa.
13. Uroczyste b³ogos³awieñstwo, jak w Mszale i rozes³anie.
14. Œpiew antyfony Maryjnej na okres wielkanocny.
15. Procesja wyjœcia.
Triduum Paschalne koñczy siê Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tak jak Triduum Paschalne w ceremoniach i znakach liturgicznych ukazuj¹cych istotê chrzeœcijañstwa
streszcza ca³y rok liturgiczny, tak samo i ca³a odnowa Koœcio³a wyra¿a
siê w sposobie obchodzenia tego Triduum Paschalnego we wspólnocie
parafialnej.
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ŒWIÊTE TRIDUUM PASCHALNE
Komentarze do Liturgii
i teksty Modlitwy Powszechnej
Teksty komentarzy zosta³y przygotowane w oparciu o „Pomoce dla
animatorów zgromadzenia liturgicznego” wydane w maszynopisie w latach od 1970 do 1972, w Kroœcienku nad Dunajcem przez Ruch Œwiat³o-¯ycie wed³ug „Nouveau Missel des Dimanches 1969/70”.
Teksty Modlitw Powszechnych zaczerpniêto z opracowania „Niedziela Palmowa i Œwiête Triduum Paschalne” wydanego metod¹ offsetow¹
w latach siedemdziesi¹tych.

WIELKI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAÑSKIEJ
Przed Eucharysti¹
Msz¹ œwiêt¹ Wieczerzy Pañskiej rozpoczniemy za chwilê Œwiête Triduum Paschalne, Œwiête Trzy Dni Paschalne. Te trzy dni, od dzisiejszego wieczora do wieczora Niedzieli Zmartwychwstania, stanowi¹ jedno
wielkie Œwiêto – najwiêksze œwiêto naszej wiary. Tym, czym jest niedziela dla tygodnia, tym s¹ te Trzy Œwiête Dni dla ca³ego roku. To nasze
trzydniowe œwiêtowanie osi¹gnie swój punkt kulminacyjny w Wigilii
Paschalnej, celebrowanej w Wielk¹ Œwiêt¹ Noc z Wielkiej Soboty na
Wielk¹ Niedzielê. Obchodziæ bêdziemy wtedy Rezurekcjê czyli Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj wraz z ca³ym Koœcio³em obchodzimy pami¹tkê tego dnia,
w którym Pan nasz Jezus Chrystus zasiad³ wraz ze swymi uczniami do
sto³u, aby podczas ostatniej wieczerzy paschalnej w swoim ziemskim
¿yciu ustanowiæ Sakrament swego Cia³a i Krwi, jako Testament zostawiony dla nas. Ile razy bowiem sprawujemy Eucharystiê, tyle razy wspominamy
i uobecniamy wszystko, co Jezus Chrystus uczyni³ dla nas, zw³aszcza
w szczytowym momencie swego ¿ycia: w Mêce i Œmierci Krzy¿owej.
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Z wdziêcznoœci¹ i pokor¹ stañmy wiêc przed Bogiem, który nas,
grzeszników tak umi³owa³, ¿e zes³a³ swego Syna Jednorodzonego, aby
nas odkupi³.
Przed umyciem nóg
Jezus Chrystus bêd¹c Mistrzem uczyni³ siê S³ug¹. Uczy nas przez
¿ywy przyk³ad, ¿e nie powinniœmy oddzielaæ Eucharystii od œwiadczenia mi³oœci braterskiej. Za ka¿dym razem, gdy poœwiêcamy siê dla drugich, okazujemy siê prawdziwymi uczniami Tego, z którym jednoczymy siê w Eucharystii.
Na pami¹tkê umycia nóg Aposto³om przez Jezusa Chrystusa podczas
Ostatniej Wieczerzy, przewodnicz¹cy naszemu zgromadzeniu eucharystycznemu prezbiter umyje obecnie nogi kilku mê¿czyznom.
Przed procesj¹ (po Modlitwie po Komunii)
W uroczystej procesji przeniesiemy teraz Najœwiêtszy Sakrament do
Kaplicy (O³tarza) Adoracji. Tam bêdziemy rozwa¿aæ i z wdziêcznoœci¹
wychwalaæ Tajemnicê Jego Ofiary i Jego obecnoœci wœród nas.
Modlitwa powszechna
Wstêp
Zgromadzeni przy stole eucharystycznym w dniu, w którym Zbawiciel da³ nam przyk³ad pokory i ofiarnej mi³oœci, módlmy siê o zbawienie
nasze i wszystkich ludzi.
l. Módlmy siê za wszystkich braci wierz¹cych w Chrystusa, aby sprawuj¹c pami¹tkê Jego Ofiary, jednoczyli siê w wierze i dawali œwiatu
przyk³ad mi³oœci.
2. Módlmy siê za ludzi, którzy nie znaj¹ Boga, aby us³yszeli s³owo
Dobrej Nowiny i mogli siê karmiæ jednym Chlebem eucharystycznym.
3. Módlmy siê za cierpi¹cych i strapionych, aby znaleŸli u swych
bliskich zrozumienie i czynn¹ pomoc.
4. Módlmy siê za tych, którzy sprawuj¹ w³adzê, aby na wzór Zbawiciela nie chcieli panowaæ, ale s³u¿yæ.
5. Módlmy siê za nas wszystkich otaczaj¹cych Stó³ Pañski, abyœmy
z dzisiejszej Eucharystii zaczerpnêli nowej si³y do braterskiej mi³oœci.
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Zakoñczenie
Bo¿e, który nieustannie posilasz swój Koœció³ w Najœwiêtszej Ofierze Cia³a i Krwi Twojego Syna, spraw, abyœmy zawsze byli œwiadkami
Jego mi³oœci. Który ¿yje i króluje na wieki wieków. Amen.

WIELKI PI¥TEK MÊKI PAÑSKIEJ
Przed rozpoczêciem liturgii
Oto jesteœmy w drugim dniu Œwiêtego Triduum Paschalnego, w drugim dniu najwiêkszego Œwiêta naszej wiary.
Od najdawniejszych czasów Koœció³ powstrzymuje siê od sprawowania Ofiary Eucharystycznej w Wielki Pi¹tek, w dniu, w którym Pan
nasz Jezus Chrystus wzi¹³ na swe ramiona krzy¿ i poniós³ na nim œmieræ
dla naszego zbawienia. Dzisiaj idziemy krok w krok przez kolejne momenty bolesnej Mêki naszego Zbawiciela.
Najpierw s³uchaæ bêdziemy S³owa Bo¿ego i rozwa¿aæ je, aby o¿ywiæ
nasz¹ wiarê w tê wielk¹ Tajemnicê Mi³oœci. Przez Chrystusa, naszego
Poœrednika, zanosiæ bêdziemy do Boga uroczyste modlitwy, za Koœció³,
Za tych, którzy swymi cierpieniami dope³niaj¹ w czasie Mêki Chrystusa, za tych te¿, którzy nie znaj¹ niezmierzonej mi³oœci okazanej nam
przez Boga w Jego Synu, wreszcie za ca³y œwiat, który Jezus Chrystus
przyszed³ zbawiæ.
Nastêpnie zostaniemy wezwani do uczczenia Krzy¿a, co bêdzie szczytowym momentem naszej Liturgii; klêkniemy i ze czci¹ uca³ujemy drzewo Krzy¿a, na którym Syn Bo¿y rozci¹gn¹³ swe rêce, aby zgromadziæ
w jedno rozproszone dzieci Bo¿e. Karmiæ siê te¿ bêdziemy Cia³em Pañskim, które zosta³o wydane za nasze grzechy i jest zadatkiem naszej
nieœmiertelnoœci.
Podczas wejœcia
Rozpoczynamy nasz¹ liturgiê. Wstañmy wszyscy. Nie œpiewamy dziœ
pieœni wejœcia. Zaczynamy modlitwê w skupieniu i ciszy. Podczas gdy
przewodnicz¹cy naszej liturgii prezbiter upadnie przed o³tarzem na twarz,
uklêkniemy w ciszy przed Bo¿ym Majestatem, pochylaj¹c siê g³êboko.
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Nie mamy nic do powiedzenia na przeproszenie za nasze grzechy i za
wszystkie grzechy œwiata, które doprowadzi³y do œmierci Zbawiciela.
Módlmy siê, abyœmy odkupieni przez Œmieræ i Zmartwychwstanie Chrystusa, wyrzekli siê wszelkiego grzechu i ¿yli jak prawdziwe dzieci Bo¿e.
Przed opisem Pasji Pana naszego Jezusa Chrystusa
S³uchajmy relacji z Drogi Krzy¿owej zapisanej przez œw. Jana: „Jego
œwiadectwo jest prawdziwe”. Jan by³ jednym z uczniów u stóp Krzy¿a
na Golgocie, ale on od pocz¹tku patrzy na Jezusa oczyma wiary. Dla
niego Ukrzy¿owany jest Królem, wiecznym Synem Bo¿ym, Œwiat³oœci¹
oœwiecaj¹c¹ szukaj¹cych Prawdy. Ods³ania nam Bo¿e Serce, które nie
tyle chce nas s¹dziæ, co raczej zbawiæ.
Przed Modlitw¹ Powszechn¹
Chrystus przyszed³ dla wszystkich ludzi, dla nich ¿y³, umar³ i zmartwychwsta³. Dlatego teraz módlmy siê wspólnie przez Jezusa Chrystusa
do Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania Prawdy. Na ka¿de wezwanie jakie zostanie do nas skierowane
przez diakona odpowiemy modlitw¹ w ciszy, a nastêpnie odpowiedzi¹
„Amen” potwierdzimy proœby, które prezbiter w naszym imieniu zaniesie do Boga.
Przed adoracj¹ Krzy¿a
Celebrans ods³oni i uka¿e nam Krzy¿, narzêdzie kary œmierci, które
Chrystus przemieni³ w narzêdzie naszego zbawienia, znak ¯ycia i Nadziei. Na s³owa celebransa „Oto drzewo Krzy¿a, na którym zawis³o Zbawienie œwiata”, odpowiemy „PójdŸmy z pok³onem”. Nastêpnie uklêkniemy i bêdziemy adorowaæ przez chwilê w milczeniu. Tak trzykrotnie.
Do uca³owania zaœ Krzy¿a, po jego ca³kowitym ods³oniêciu przystêpowaæ bêdziemy w nastêpuj¹cej kolejnoœci: po celebransie przewodnicz¹cym naszemu zgromadzeniu pozostali prezbiterzy, diakon, klerycy, ministranci, siostry zakonne (...) i wszyscy pozostali wierni.
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Przed zakoñczeniem adoracji
Podczas gdy celebrans unosi Krzy¿ w górê, wszyscy klêkamy i pozostajemy tak w milczeniu.
Przed Komuni¹ Œwiêt¹
W Komunii Œwiêtej jednoczymy siê z Chrystusem umar³ym i zmartwychwsta³ym, aby odzyskaæ ¿ycie i przynieœæ odnowienie ca³emu stworzeniu.
Po Modlitwie pokomunijnej
Poœwiêcenie pokarmów jutro ……………
Jutro wieczorem, o godz. ………… gromadzimy siê na celebrowaniu Wigilii Paschalnej. Jest to szczytowy moment Œwi¹t Paschalnych.
Obchodzimy uroczyœcie Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy przynosimy ze sob¹ œwiece. Liturgia Wigilii Paschalnej
rozpocznie siê od poœwiêcenia ognia i zapalenia Pascha³u na zewn¹trz
przed g³ównym wejœciem do koœcio³a.
Obecnie w uroczystej procesji przeniesiemy Najœwiêtszy Sakrament
do Grobu Pañskiego. Ze œpiewem trwajmy w duchu uwielbienia przy
Zbawicielu, który dla nas umar³ i przeszed³ z tego œwiata do chwa³y
Ojca. Niech rozwa¿anie Jego Mêki, jak¹ podj¹³ z mi³oœci do nas, doda
nam si³y do ci¹g³ego nawracania siê, abyœmy ju¿ nie ¿yli dla siebie, ale
dla Tego, który dla nas umar³ i zmartwychwsta³.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO
WIGILIA PASCHALNA W WIELK¥ NOC
Przed rozpoczêciem liturgii
Za chwilê rozpoczniemy obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania.
Wigilia Paschalna odprawiana w Noc Zmartwychwstania Chrystusa sta-
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nowi szczytowy moment zarówno Œwi¹t Paschalnych, jak i obchodów
ca³ego Roku Liturgicznego.
Wed³ug najstarszej tradycji Koœcio³a, ta noc jest czuwaniem na czeœæ
Pana. Wierni stosownie do napomnienia Ewangelii, trzymaj¹c w rêkach
zapalone œwiece, maj¹ byæ podobni do ludzi oczekuj¹cych Pana, który
powróci, aby – gdy nadejdzie – zasta³ ich czuwaj¹cych i poleci³ im zasi¹œæ do swego Sto³u, a sam przechodz¹c od jednego do drugiego bêdzie
im s³u¿y³.
Przebieg Wigilii Paschalnej
Wigilia Paschalan sk³ada siê z czterech czêœci:
1. Pierwsz¹ z nich jest Liturgia Œwiat³a, w której gromadzimy siê
wokó³ œwiecy paschalnej, symbolizuj¹cej Chrystusa.
2. Po Liturgii Œwiat³a nastêpuje Liturgia S³owa – esencjalny, zasadniczy moment Wigilii: rozwa¿amy cudowne, wielkie dzie³a, jakich Bóg
dokonywa³ od pocz¹tku dla swego ludu i w ten sposób umacniamy nasz¹
wiarê w Bo¿e obietnice.
3. Trzeci¹ czêœci¹ Wigilii jest Liturgia Chrzcielna. Wszyscy zgromadzeni trzymaj¹c w rêku zapalone œwiece odnowimy wtedy Przymierze,
które zawarliœmy z Bogiem w sakramencie Chrztu œwiêtego.
4. Ostatnia, czwarta czêœæ dzisiejszej Wigilii to Liturgia Eucharystyczna. My, lud Bo¿y, zrodzony w Ÿródle chrzcielnym, posilamy siê
przy stole, który Pan przygotowa³ swojemu ludowi przez w³asn¹ œmieræ
i zmartwychwstanie.
Pocz¹tek procesji
Przewodnicz¹cy naszemu zgromadzeniu prezbiter wraz z ca³¹ asyst¹
udaje siê obecnie na zewn¹trz przed g³ówne wejœcie do koœcio³a, gdzie
bêdzie mia³o miejsce rozpoczêcie dzisiejszej liturgii. Po pozdrowieniu
i wprowadzeniu nast¹pi poœwiêcenie nowo zapalonego ognia. Nastêpnie celebrans wy¿³obi na Paschale krzy¿, dwie litery greckie: alfa ( )
i omega ( ) oraz cyfry bie¿¹cego roku. Z kolei umieœci w Paschale piêæ
ziaren kadzid³a w formie krzy¿a na znak piêciu ran Chrystusa. Po czym
zapali œwiecê paschaln¹ od nowo poœwiêconego ognia.

Œwiête Triduum Paschalne. Komentarze do Liturgii i teksty Modlitwy Powszechnej 93

Procesja z pascha³em do wnêtrza koœcio³a odbêdzie siê w nastêpuj¹cym porz¹dku: na czele idzie diakon (prezbiter) z p³on¹cym pascha³em, za nim przewodnicz¹cy naszej liturgii, koncelebransi, asysta i inni
wierni. Wnosz¹c pascha³ do koœcio³a wznosi siê trzykrotny okrzyk „Œwiat³o Chrystusa” na czeœæ Chrystusa zmartwychwsta³ego, Œwiat³oœci prawdziwej, która oœwieca ka¿dego cz³owieka przychodz¹cego na ten œwiat.
Na s³owa „Œwiat³o Chrystusa” odpowiadamy „Bogu niech bêd¹ dziêki”.
Po pierwszym okrzyku „Œwiat³o Chrystusa” i odpowiedzi nañ, od
pascha³u odpali swoj¹ œwiecê tylko prezbiter przewodnicz¹cy naszej liturgii.
My wszyscy odpalimy nasze œwiece od pascha³u po powtórnym okrzyku „Œwiat³o Chrystusa”.
Przed Orêdziem Paschalnym
Chrystus Pan, który przez ca³y rok oœwieca nas swoim S³owem mówi:
„Kto za Mn¹ idzie, nie bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, ale bêdzie mia³ œwiat³o
¿ycia”. W tym duchu s³uchajmy Orêdzia Paschalnego, zwiastuj¹cego
nam Tajemnicê Wielkiej Nocy centralnego momentu ca³ego Roku Liturgicznego i naszego ¿ycia jako ochrzczonych.
Po zakoñczeniu Orêdzia Paschalnego
Gasimy œwiece.
Po poœwiêceniu wody
Zapalmy nasze œwiece.
Modlitwa Powszechna
Wstêp
W tê najœwiêtsz¹ Noc zwyciêstwa Chrystusa nad grzechem i œmierci¹, pokornie b³agajmy Boga, aby ca³a ludzkoœæ odnowi³a siê w tajemnicy
Œmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela.
1. Módlmy siê za Koœció³ Chrystusowy na ziemi, aby tajemnica Zmartwychwstania przynios³a mu odrodzenie i radoœæ.
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2. Módlmy siê za ochrzczonych tej nocy, aby wspomagani przyk³adem swych najbli¿szych, zachowali nieskalan¹ godnoœæ dzieci Bo¿ych.
3. Módlmy siê za pojednanych z Bogiem i Koœcio³em przez pokutê,
aby pomna¿ali otrzymane dary ¿ycia Bo¿ego.
4. Módlmy siê za zmar³ych z naszych rodzin, aby moc¹ Chrystusowego zmartwychwstania osi¹gnêli chwa³ê we wspólnocie ze Œwiêtymi.
5. Módlmy siê Za nas tu zgromadzonych, abyœmy zawsze byli wierni
przymierzu, jakie Bóg zawar³ z nami w dniu Chrztu Œwiêtego.
Zakoñczenie
Bo¿e, Dawco ¿ycia i zwyciêzco œmierci, + wys³uchaj modlitwy swojego Koœcio³a i spraw, aby wszyscy mogli siê radowaæ z Twoich darów.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Po Modlitwie Powszechnej
My, którzy poszliœmy za Œwiat³em Chrystusa i umocnili siê w wierze
rozwa¿aj¹c S³owo Bo¿e oraz odnowiliœmy swoj¹ przynale¿noœæ do Chrystusa wspominaj¹c Przymierze Chrztu œwiêtego, teraz przystêpujemy do
Liturgii Eucharystycznej. Bêdziemy siê w niej posilaæ Cia³em Chrystusa Zmartwychwsta³ego, przez które On zechcia³, byœmy odnawiali pamiêæ Jego Œmierci i Zmartwychwstania. Przygotowani przez ca³e
czterdzieœci dni na to odrodzenie, dziœ przyst¹pimy do Sto³u Komunii
prawdziwie wielkanocnej.

PRZED DRUG¥ MSZ¥
NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA
(PIERWSZ¥ PORANN¥)
„Oto dzieñ, który Pan uczyni³, radujmy siê w nim i weselmy”. Tym
okrzykiem wzywa nas dziœ liturgia do radoœci z powodu zwyciêstwa naszego Pana nad grzechem, œmierci¹ i szatanem. Niedziela Zmartwychwstania jest trzecim dniem Triduum Paschalnego, a równoczeœnie pierwszym
dniem piêædziesiêciodniowego okresu Radoœci Paschalnej. To w³aœnie
w tym dniu znajduj¹ dope³nienie wszystkie dni ca³ego Roku Liturgicz-
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nego. Mamy prawo radowaæ siê, bo Jezus Chrystus umar³ za nasze grzechy i powsta³ z martwych dla naszego usprawiedliwienia. On da³ nam
przyk³ad, abyœmy obdarzeni ¿yciem Zmartwychwsta³ego Zbawiciela,
codziennie umierali dla grzechu i ¿yli w duchu prawdziwej wolnoœci dla
chwa³y Tego, który dla nas umar³ i zmartwychwsta³.
Za chwilê celebrans wraz z asyst¹ uda siê do Grobu Pañskiego, sk¹d
wyruszy procesja rezurekcyjna. Pod¹¿ajmy za Zmartwychwsta³ym Panem wyznaj¹c nasz¹ wiarê.
Modlitwa Powszechna
Wstêp
Obchodz¹c z radoœci¹ uroczystoœæ Zmartwychwstania Pañskiego,
gorliwie b³agajmy o Bo¿e mi³osierdzie dla wszystkich ludzi.
1. Módlmy siê za nowo ochrzczonych i pojednanych z Bogiem przez
pokutê, aby przyczyniali siê do wzrostu œwiêtoœci Koœcio³a.
2. Módlmy siê za wszystkich ludzi dobrej woli, aby s³owem i czynem
wytrwale budowali pokój na œwiecie.
3. Módlmy siê za chorych i osamotnionych, aby Chrystus zmartwychwsta³y przyniós³ im pociechê i umocni³ ich nadziejê.
4. Módlmy siê za tych, którzy odeszli z tego œwiata w pokoju z Chrystusem, aby osi¹gnêli chwa³ê Jego Zmartwychwstania.
5. Módlmy siê za nas samych, zgromadzonych w tej œwi¹tyni, abyœmy
umocnieni S³owem Bo¿ym i Cia³em Chrystusa, dawali przez mi³oœæ
œwiadectwo o Zmartwychwstaniu.
Zakoñczenie
Wszechmog¹cy, wieczny Bo¿e, Ty nape³niasz nas œwiêt¹ radoœci¹
w uroczystoœæ Zmartwychwstania Twojego Syna, + wys³uchaj proœby,
które zanosimy za ca³¹ ludzkoœæ Jego Krwi¹ odkupion¹, * aby wszyscy
ludzie mogli siê cieszyæ owocami ³aski zbawienia. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
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ŒWIÊTE TRIDUUM PASCHALNE
Wchodzimy dzisiaj w prze¿ycie Triduum Paschalnego, które zakoñczymy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Czym jest ono w ¿yciu
Koœcio³a? Dlaczego, mimo ca³ej odnowy Koœcio³a, to wydarzenie jest
jeszcze mylnie odczytywane i traktowane w œwiadomoœci wielu ludzi
jak gdyby przygotowanie do w³aœciwej uroczystoœci wielkanocnej, do
Niedzieli Wielkanocnej? Nawet w komentarzach katolickich œrodków
spo³ecznego przekazu mo¿na znaleŸæ stwierdzenia, ¿e Triduum Paschalne
to: Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek i Wielka Sobota. Tymczasem w liturgii i wed³ug tradycji siêgaj¹cej staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej Triduum
jest jednym œwiêtem, które ma pewne fazy pocz¹wszy od Wieczerzy
Pañskiej a¿ do og³oszenia chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa
i ma byæ prze¿ywane jako ca³oœæ.
WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAÑSKIEJ
Dzisiejsz¹ liturgi¹ rozpoczêliœmy œwiête Triduum Paschalne, najwa¿niejsze dni w roku liturgicznym. Wielki Czwartek to pami¹tka Wieczerzy Pañskiej. Ten dzieñ przypomina nam pokorn¹ s³u¿bê Chrystusa, który umy³ nogi swoim uczniom i pozostawi³ im przykazanie mi³oœci. Jest
to tak¿e dzieñ ustanowienia Eucharystii i w konsekwencji mo¿na powiedzieæ sakramentu Kap³añstwa. Dlatego dzisiejsza liturgia skoncentrowana jest wokó³ o³tarza i na dwóch g³ównych motywach, które dzisiaj dominuj¹. Pierwszym jest ustanowienie Eucharystii jako Ofiary
Nowego Przymierza, jako formy sakramentalnej uobecniania ofiary prawdziwego Baranka – Chrystusa. Drugim natomiast, który bardziej dominuje
w tekstach liturgicznych i w œpiewach, jest motyw mi³oœci. Mo¿emy
zapytaæ, jak te dwa motywy dzisiejszej celebracji liturgicznej przyjmujemy w naszym ¿yciu? Czy zauwa¿amy, ¿e nadesz³a godzina naszego
zbawienia?

100

Ks. Stanis³aw Araszczuk

Ofiara Nowego Przymierza
Dzisiaj wraz z ca³ym Koœcio³em obchodzimy pami¹tkê tego dnia,
w którym Pan nasz, Jezus Chrystus, zasiad³ wraz ze swoimi uczniami do
sto³u, aby podczas ostatniej wieczerzy paschalnej w swoim ziemskim
¿yciu ustanowiæ sakrament swego Cia³a i Krwi, jako Testament zostawiony dla nas. Ile razy bowiem sprawujemy Eucharystiê, tyle razy wspominamy i uobecniamy wszystko, co Jezus Chrystus uczyni³ dla nas,
zw³aszcza w szczytowym momencie swego ¿ycia: w Mêce i œmierci
Krzy¿owej. Uczyni³ to w znakach, które wype³niaj¹ misterium paschalne.
Przedziwna jest moc znaku baranka i jego krwi. W tym to znaku objawia siê ca³a niezwyk³a moc Bo¿a. Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii mówi³o o baranku, którego Izraelici zabili w ziemi egipskiej, którego
krew ocali³a ich od œmierci, co pozwoli³o na ich wyjœcie z niewoli egipskiej. ¯ydzi potem co roku obchodzili pami¹tkê tego wydarzenia. To
by³o tak¿e dla nich œwiêto liturgiczne, podczas którego przypominano
i uobecniano wyjœcie z Egiptu i ocalenie ich przez Boga. W ten sposób,
w tradycji narodu izraelskiego, by³a przechowywana symbolika, znak
tajemniczy, którego pe³ni jeszcze nie rozumiano.
Na pocz¹tku dzia³alnoœci publicznej Jezusa, Jan Chrzciciel wypowiedzia³ s³owa: „Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi grzechy œwiata”.
Wszystko, co by³o zapowiadane w znaku baranka i przechowywane w tradycji ¿ydowskiej teraz ods³ania swój g³êboki sens i tajemnicê. Syn Bo¿y
przychodzi, aby staæ siê Barankiem zabitym. On przychodzi po to, aby
przelaæ krew i aby ocaliæ krwi¹ swoj¹ od œmierci wszystkich, którzy
przez wiarê przyjmuj¹ moc tej krwi.
Chrystus ustanawia nowy obrzêd, który jest wype³nieniem istotnej
treœci dotychczasowego znaku. Mówi do swoich uczniów: „Bierzcie, jedzcie to jest Cia³o moje, Cia³o Baranka, które za was bêdzie wydane”. Zostaje ono wydane za grzechy œwiata. Potem mówi: „Pijcie z tego kielicha,
to jest kielich Nowego Przymierza we Krwi mojej”. Baranek zabity, Krew
wylana dla ocalenia ludzi od œmierci stanowi¹ rzeczywistoœæ ofiary
Nowego Przymierza. Chrystus powie jeszcze: „To czyñcie na moj¹ pami¹tkê”. Teraz Chrystus ustanawia nowy obrzêd, nape³niaj¹c go now¹
treœci¹ swojej w³asnej ofiary i w³asnej krwi przelanej na zbawienie wszystkich ludzi.
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Nowe przykazanie
Eucharystia to Pascha Pana, który przeszed³ kiedyœ przez Egipt, by
przez znak krwi Baranka ocaliæ swój lud. Dzisiaj Pan przechodzi wœród
nas w swoim s³owie i wzywa nas, abyœmy œwiêtowali Jego Pami¹tkê
i umocnieni przez Niego naœladowali Go w pokorze i s³u¿bie. Obrzêd
obmycia nóg to szczególny znak, dany nam dzisiaj w Wielki Czwartek.
Kap³ani s³u¿¹ nam tak, jak s³u¿y Chrystus. Koœció³ nie przychodzi panowaæ, ale wype³niæ pokorn¹ misjê Chrystusa.
Liturgia wskazuje nam na wewnêtrzn¹ postawê Jezusa: odda³ On swoje
¿ycie dlatego, ¿e nas umi³owa³ – do koñca umi³owa³. Mi³oœæ wyra¿a siê
bowiem w tym, ¿eby s³u¿yæ i oddaæ ¿ycie: „Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje” (J 15, 13). Spotykaj¹c siê z tak¹
mi³oœci¹ có¿ mamy czyniæ? Musimy odpowiedzieæ na tê mi³oœæ. Mi³oœæ
wzywa mi³oœæ, mi³oœæ mo¿e byæ przyjêta tylko w postawie wzajemnej
mi³oœci i dlatego Jezus wzywa: „Mi³ujcie siê wzajemnie, jak Ja was
umi³owa³em”. To jest prawo dzisiaj g³oszone, to jest nowe przykazanie:
„abyœcie siê wzajemnie mi³owali, jak Ja was umi³owa³em”. S³u¿yæ sobie
wzajemnie to jest istota chrzeœcijañstwa.
Liturgia dzisiejszego wieczoru, liturgia Mszy œwiêtej Wieczerzy Pañskiej, przypomina nam nierozdzielny zwi¹zek miêdzy Eucharysti¹ a przykazaniem mi³oœci. Chrystus nas umi³owa³ do tego stopnia, ¿e wyda³ siebie
na krzy¿ i odda³ za nas swoje ¿ycie. Wyda³ za nas swoje Cia³o, abyœmy
siê wzajemnie mi³owali. Ta postawa Jezusa jest sformu³owaniem nowego przykazania, przykazania mi³oœci. Przyjmuj¹c Eucharystiê przyjmujemy mi³oœæ, która wyda³a sam¹ siebie za nas. Kiedy wchodzimy w komuniê, w zjednoczenie z Chrystusem, kiedy jednoczymy siê w mi³oœci
z ka¿dym cz³owiekiem, wtedy próbujemy odpowiedzieæ na tajemnicê
dnia dzisiejszego. Mi³oœæ Boga, która objawi³a siê dla nas dzisiaj w tylu
znakach i bêdzie siê nam objawia³a w znakach liturgii nastêpnych dni
ca³ego Triduum Paschalnego sprawia, ¿e stajemy siê zdolni do poznania
i do przyjêcia mi³oœci we wzajemnym mi³owaniu, i dawaniu siebie. Nie
mo¿na rozdzielaæ w praktyce chrzeœcijañskiego ¿ycia sprawowania
Eucharystii i mi³oœci bratniej. Kto uczestniczy w Eucharystii musi przyj¹æ
usposobienie pokory, pos³uszeñstwa, wzajemnej s³u¿by, aby to uczestnictwo
by³o szczere i aby Pami¹tka Pana otrzyma³a swoje pe³ne znaczenie.
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WIELKI PI¥TEK MÊKI I ŒMIERCI PANA
Od najdawniejszych czasów Koœció³ powstrzymuje siê od sprawowania Ofiary Eucharystycznej w Wielki Pi¹tek, w dniu w którym Pan
nasz Jezus Chrystus wzi¹³ na swoje ramiona krzy¿ i poniós³ na nim œmieræ
dla naszego zbawienia. Wielki Pi¹tek to dzieñ, który przypomina nam
cierpienie, ukrzy¿owanie i œmieræ Zbawiciela. Liturgia zaprasza do rozwa¿enia biblijnego opisu mêki Pañskiej, a nastêpnie do uczczenia Krzy¿a œwiêtego. G³ówny nurt myœli wielkopi¹tkowej nie koncentruje siê
jednak na Mêce Zbawiciela, ale na Odkupieniu.
W pierwotnym Koœciele ¿ywa by³a prawda, ¿e przez mêkê, œmieræ
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jesteœmy zbawieni. Wierzono, ¿e
œmieræ zosta³a zwyciê¿ona a œwiat i ludzkoœæ czerpie z tego dzie³a owoce przez wszystkie wieki. Chcemy dzisiaj g³osiæ, ¿e mêka i œmieræ Chrystusa sta³a siê dla Niego triumfem a dla nas odkupieniem. St¹d p³ynie
¿ycie i radoœæ, sens istnienia i cierpienia.
Tajemnica Boga, który jest mi³oœci¹, objawia siê dzisiaj przed nami
w niezwyk³y sposób. Trwamy w rozwa¿aniu tej wielkiej tajemnicy, bo
w niej jest nasza jedyna nadzieja. Gdyby Bóg nas tak nie umi³owa³ i nie
wyda³ za nas swego Syna i gdyby Syn nas tak nie umi³owa³ i nie wyda³
samego siebie na mêkê i œmieræ krzy¿ow¹, bylibyœmy na zawsze zgubieni. Dlatego musimy zapytaæ siebie czy dziêkujemy Jezusowi za to, ¿e
przez krzy¿ i mêkê swoj¹ nas odkupi³ i otworzy³ nam drogê do pe³ni
¿ycia w Bogu?
Zbawienie przysz³o przez Krzy¿
Na drodze historii rodzaju ludzkiego i na drogach ludzkiego ¿ycia
Bóg postawi³ krzy¿. Od tej chwili, kiedy krzy¿ zosta³ wpisany w historiê
¿ycia ka¿dego cz³owieka i w historiê ca³ej ludzkoœci ogromna liczba
ludzi id¹cych przez wieki wyci¹ga rêce do krzy¿a i wo³a: Ave crux, spes
unica – Witaj krzy¿u, jedyna nadziejo. Od tej chwili, kiedy krzy¿ zosta³
wpisany w historiê ludzkoœci, ci¹gle daje ona œwiadectwo tej prawdzie,
¿e krzy¿ stoi, kiedy wali siê ca³y œwiat. I chocia¿ krzy¿ jest g³upstwem
dla pogan i zgorszeniem dla ¿ydów, dla nas jest znakiem zbawienia.
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Zgorszenie krzy¿a mia³o swe Ÿród³o w tym, ¿e nie rozumiano ukrytej
w nim tajemnicy. Jezus przed swoj¹ Mêk¹ wyjaœnia³ koniecznoœæ pos³uszeñstwa woli Ojca, lecz uczniowie nie rozumieli sensu tej koniecznoœci. Zgorszenie krzy¿a znika dopiero wtedy, gdy zostanie odkryta jego
tajemnica w Bo¿ym planie zbawienia. Mesjasz zosta³ ukrzy¿owany nie
tylko z motywu nienawiœci ¿ydów, lecz równie¿ dlatego, ¿eby siê wype³ni³o to co o Chrystusie mówili prorocy.
W krzy¿u ukryta jest prawdziwa m¹droœæ. Bo¿y plan zbawienia, moc
Bo¿a, która ujawnia siê w s³aboœci ludzkiej. G³upstwo krzy¿a, przez który
Bóg zbawi³ ludzi, okaza³o siê m¹drzejsze ni¿ wszelka m¹droœæ, dlatego
œw. Pawe³ nie chce g³osiæ nic innego jak tylko m¹droœæ krzy¿a: „Nauka
bowiem krzy¿a g³upstwem jest dla tych, którzy id¹ na zatracenie, moc¹
Bo¿¹ zaœ dla nas, którzy dostêpujemy zbawienia. Napisane jest bowiem:
Wytracê m¹droœæ mêdrców, a przebieg³oœæ przebieg³ych zniweczê. To
bowiem, co jest g³upstwem u Boga, przewy¿sza m¹droœci¹ ludzi”
(1 Kor 1, 18-25). Je¿eli nauka krzy¿a jest moc¹ Bo¿¹ wiod¹c¹ ku zbawieniu, to Pawe³ postanowi³ „nie znaæ niczego wiêcej, jak tylko Jezusa i to
ukrzy¿owanego” (1 Kor 2, 2). Przez swoj¹ œmieræ na krzy¿u Chrystus
pojedna³ ludzi z Ojcem i miêdzy sob¹.
Je¿eli krzy¿ by³ dla Chrystusa cierpieniem i upokorzeniem, to jednak
równoczeœnie, dziêki planom Bo¿ym, sta³ siê narzêdziem zbawienia
upad³ej ludzkoœci i tryumfem Chrystusa nad grzechem i œmierci¹. Odt¹d
przyj¹æ krzy¿, spogl¹daæ na ukrzy¿owanego oznacza przylgn¹æ z wiar¹
do Zbawiciela. Krzy¿ Chrystusa jest ¿ywym znakiem zbawienia mesjañskiego i drzewem daj¹cym ¿ycie wieczne.
Etos krzy¿a
¯ycie chrzeœcijañskie naznaczone jest krzy¿em Jezusa. Ka¿dy z nas
poprzez ró¿ne etapy dojrzewania swej wiary musi zbli¿yæ siê do tej prawdy. Im pe³niej zaakceptujemy tajemnicê krzy¿a, tym pe³niejsze bêdzie
nasze wyzwolenie od z³a. I kiedy w pe³ni zrozumiemy i zaakceptujemy
tajemnicê krzy¿a, dopiero wtedy zwyciê¿ymy z³o. Krzy¿ staje siê bowiem w tym momencie dla nas manifestacj¹ mocy Bo¿ej. Bóg jest
tak wielki, i¿ mo¿e siê upokorzyæ i uni¿yæ a¿ do œmierci. Bóg jest bowiem potê¿niejszy ni¿ moc œmierci. Objawienie zbawczej mocy Boga
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na krzy¿u staje siê jednak w pe³ni widoczne dopiero w œwietle zmartwychwstania.
Je¿eli wed³ug Bo¿ych planów przez krzy¿ dokona³o siê zbawienie
cz³owieka, to cz³owiek winien upodobniæ swoje ¿ycie do ukrzy¿owanego Chrystusa, aby krzy¿ nienawidzony przez œwiat, sta³ siê tajemnicz¹
drog¹ wybran¹ przez Boga dla dope³nienia zbawienia. St¹d te¿ byæ chrzeœcijaninem oznacza naœladowaæ Chrystusa i nieœæ swój krzy¿ za Nim.
Bowiem Jezus rzek³ do swoich uczniów: „Jeœli kto chce pójœæ Za mn¹,
niech siê zaprze samego siebie, niech weŸmie swój krzy¿ i niech mnie
naœladuje” (£k 9, 23).
Wezwanie do dŸwigania krzy¿a jest najtrudniejszym zadaniem dla
cz³owieka. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wielu ludzi narzeka na swój los, cierpienie, samotnoœæ. Wielu chrzeœcijan, nie rozumiej¹c sensu krzy¿a, skar¿y
siê, ¿e Bóg obdarzy³ ich zbyt ciê¿kim krzy¿em. Je¿eli dla Chrystusa
krzy¿ by³ drog¹ do chwa³y zmartwychwstania, to samo mo¿na powiedzieæ o uczniu Jezusa. Najpierw Jezus wzi¹³ krzy¿, umar³ na krzy¿u dla
naszego zbawienia, zmartwychwsta³ i wszed³ do chwa³y. Obdarzy³ nas
tak wielkimi mocami, ¿e ¿yj¹c wed³ug Ewangelii mo¿emy realizowaæ to
trudne zadanie. Wtedy niesienie krzy¿a nie bêdzie cierpiêtnictwem lecz
drog¹ do wiecznej chwa³y.
Dzisiejsze wspomnienie tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Mêka
i œmieræ Chrystusa na Krzy¿u, ma byæ dla nas zachêt¹ do zaakceptowania krzy¿a. Je¿eli chcemy zwyciê¿yæ w nas z³o i nieprawoœæ musimy
najpierw daæ siê sami zwyciê¿yæ przez mi³oœæ Chrystusa. Poprzez wszystkie cierpienia, niepowodzenia, klêski, nawet poprzez œmieræ idziemy do
pe³ni ¿ycia. Za chwilê podczas adoracji krzy¿a niech ka¿dy z nas, z g³êbi
swojego serca wyzna: Witaj krzy¿u, nadziejo jedyna. Amen.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego, fina³ najwiêkszego i centralnego œwiêta roku liturgicznego, ukazuje nam w pe³ni najistotniejszy
przedmiot naszego przepowiadania: misterium paschalne – z ca³ym bogactwem nie tylko tematów, ale tak¿e aspektów i wymiarów.
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WIGILIA PASCHALNA W WIELK¥ NOC
Wigilia Paschalna jest najwa¿niejsz¹ i najwiêksz¹ liturgi¹ roku koœcielnego. W tê Wielk¹ Noc Koœció³ sprawuje œwiête sakramenty w ca³ym bogactwie znaków oraz proklamuje najwa¿niejsze wydarzenia z historii zbawienia. Pascha jest najstarszym œwiêtem chrzeœcijan i kieruje
nasz¹ myœl ku Chrystusowi, który zmartwychwsta³, zwyciê¿y³ œmieræ,
grzech i szatana. Chrystus przeszed³ ze œmierci do ¿ycia i ¿yciem obdarza swój lud. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy stanie siê dla nas
teraŸniejszoœci¹. To czuwanie na czeœæ Pana staje siê radosn¹ modlitw¹.
Ta Noc, która zapada nad ziemi¹ jest Wielka i œwiêta. W ciemnoœci
cz³owiek czuje siê Ÿle, nic nie widzi, nie widzi drugiego cz³owieka, jest
sam i nie widzi wyjœcia. W tê ciemnoœæ œwi¹tyni wnieœliœmy œwiat³o,
zapalony Pascha³ i ta jedna œwieca rozjaœni³a ciemnoœæ. Tym samym dla
œwiata jest zmartwychwstanie Chrystusa. On rozproszy³ wszelkie ciemnoœci, On wskaza³ drogê wyjœcia. W Jego œwiat³oœci mo¿emy wyjœæ ze
swojej samotnoœci, ze swego strachu, ze swego egoizmu i zobaczyæ innych ludzi, naszych braci i siostry. Od œwiecy Paschalnej zapaliliœmy
nasze œwiece, bo tak jak Chrystus rozjaœni³ œwiat swoim zmartwychwstaniem, tak i my mamy nieœæ Jego œwiat³o wszystkim ludziom. Œwiat³o i woda staj¹ siê centralnymi znakami Wielkiej Nocy.
Rzeczywistoœæ Paschy Chrystusa, Jego przejœcie przez œmieræ do
zmartwychwstania, staje siê coraz bardziej naszym ¿yciem. Wchodzimy
w rytm ¿ycia, który cechuje siê przejœciem ze œmierci do nowego ¿ycia.
Pocz¹tkiem nowego ¿ycia jest chrzest. O udziale chrzeœcijan w misterium paschalnym przez chrzest pisze wprost œw. Pawe³: „Czy¿ nie wiadomo wam, ¿e my wszyscy, którzyœmy otrzymali chrzest zanurzaj¹cy
w Chrystusa Jezusa, zostali zanurzeni w Jego œmieræ? Zatem przez chrzest
zanurzaj¹cy nas w œmieræ zostaliœmy razem Z Nim pogrzebani po to,
abyœmy i my wkroczyli w nowe ¿ycie – jak Chrystus powsta³ z martwych dziêki chwale Ojca. Je¿eli bowiem przez œmieræ, podobn¹ do Jego
œmierci, zostaliœmy z Nim z³¹czeni w jedno, to tak samo bêdziemy z Nim
z³¹czeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie” (Rz 6, 3-5). Umieranie razem z Chrystusem oznacza zadanie œmierci grzechowi w naszym
¿yciu. Cz³owiek umieraj¹cy z Chrystusem umiera dla grzechu, a ¿yje
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dla Boga. W³¹czenie chrzeœcijanina w Paschê Chrystusa poci¹ga wiêc
za sob¹ sta³y obowi¹zek nawracania siê i walki z grzechem.
Nasze ¿ycie nie mia³oby sensu bez œwiadomoœci zmartwychwstania.
Wiara w zmartwychwstanie mo¿e mobilizowaæ nas do ci¹g³ej pracy nad
sob¹, do walki z grzechem i szatanem. Tylko wierz¹c w zmartwychwstanie mo¿emy wytrwaæ na drodze prawdy, sprawiedliwoœci, dobra i mi³oœci. Tylko wierz¹c w zmartwychwstanie Chrystusa mo¿emy przyj¹æ krzy¿
cierpienia i w³asn¹ œmieræ.
Chcemy wiêc na nowo uwierzyæ dzisiaj w zmartwychwstanie Chrystusa jako rêkojmiê zmartwychwstania wszystkiego co dobre, co prawdziwe, co pochodzi z Boga, co jest mi³oœci¹. W Nim znajduje dope³nienie
ca³a œwiêta historia pocz¹wszy od stworzenia œwiata. Chrystus zmartwychwsta³ i ¿yje. Dziêki temu, ¿e Chrystus zmartwychwsta³ dostêpne
jest dla nas zbawienie, którego udziela Koœció³ przez sakramenty. W sakramentach Koœcio³a obecne jest bowiem ca³e misterium paschalne,
w nich obecny jest Ten, który zmartwychwsta³ i udziela swego ¿ycia
ludziom. Niech z tej wiary w Chrystusa zmartwychwsta³ego i z naszego
z Nim zmartwychwstania p³ynie moc do wiernoœci w codziennych obowi¹zkach, do dawania œwiadectwa prawdzie, do s³u¿enia wszystkim z mi³oœci¹, do mi³oœci, która przebacza, bo pewna jest ostatecznego zwyciêstwa. Amen.
DRUGA MSZA NIEDZIELI
ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO
W literaturze wczesnochrzeœcijañskiej szczególne miejsce zajmuj¹
tak zwane „teksty paschalne”. Poprzez analizê Pisma œwiêtego omawiane
s¹ w nich najwa¿niejsze tematy nauki chrzeœcijañskiej: osoby Chrystusa, którego symbolem jest baranek paschalny; chrztu, który jest symbolizowany przez namaszczenie drzwi domów hebrajskich krwi¹ baranka;
i Eucharystii, któr¹ zapowiada³a starotestamentalna uczta paschalna.
W Homilii paschalnej Pseudo-Hopolita mo¿emy znaleŸæ piêkne œwiadectwo rozumienia tajemnicy zmartwychwstania. Wypowiada on s³owa, które przepe³nione s¹ wiar¹ i radoœci¹, ¿e Jezus ¿yje: „Tak wielu
sprawiedliwych, którzy g³osili dobr¹ nowinê i prorokowali, oczekiwa³o
w zmartwychwstaniu na Pierworodnego spoœród umar³ych. On przez trzy
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dni przebywa³ pod ziemi¹, a¿eby pe³nego zbawienia dost¹pi³ ca³y rodzaj
ludzki: lud, który ¿y³ przed Prawem, lud Prawa i Jego w³asny lud. A mo¿e przebywa³ tam przez trzy dni po to, aby to, co ¿yje, zmartwychwsta³o
w ca³oœci: z dusz¹, duchem i cia³em. Po zmartwychwstaniu najpierw
ujrza³y Go kobiety. Jak bowiem pierwszy grzech na œwiat sprowadzi³a
kobieta, tak samo ona pierwsza g³osi œwiatu ¿ycie. Dlatego te¿ s³yszy
Boski g³os: „Radujcie siê, niewiasty”, aby dawny smutek poch³oniêty
zosta³ przez radoœæ zmartwychwstania. Pozostawszy na krótko i potwierdziwszy swoje zmartwychwstanie, niedowierzaj¹cym daje dowód zmartwychwstania, aby uwierzono, i¿ Jego zmartwychwstanie dokona³o siê
w ciele”. Mo¿emy zapytaæ dzisiaj, czy z tak¹ sam¹ rod oœci¹ prze¿ywamy tajemnicê zmartwychwstania naszego Pana?
Jezus ¿yje
Nie ma nic cenniejszego nad ¿ycie! Ludzie wszystkich czasów pracowali nad tym, ¿eby uczyniæ je lepszym. Walczyli o to, by usun¹æ choroby, nêdzê i ka¿demu daæ œrodki do ¿ycia. Trudzili siê, ¿eby przesun¹æ
mo¿liwie jak najdalej granicê œmierci. Ale œmieræ nie zosta³a zwyciê¿ona. Jeden cz³owiek pokona³ zaporê œmierci i osi¹gn¹³ pe³niê ¿ycia: Jezus
Chrystus. Jeœli ktoœ idzie za Nim, œmieræ traci nad nim w³adzê. Odwieczne
marzenie sta³o siê rzeczywistoœci¹.
Kiedy umiera³ Kardyna³ Prymas Hlond, lekarze dziwili siê, ¿e jest
tak pogodny. „Tak – mówi³ Ksi¹dz Prymas. W obliczu œmierci trzeba
byæ radosnym. Wszystkich nas to spotka. Trzeba œmieræ pogodnie przyjmowaæ. Ona jest przejœciem do lepszego ¿ycia. Jest drog¹ do wiecznoœci.
Pró¿na by³aby nasza wiara, gdyby nie by³o zmartwychwstania”.
Ostatnio mo¿na zauwa¿yæ nowe zjawisko, które przypomina o fundamencie naszej wiary. Na afiszach, znaczkach a nawet sportowych koszulkach mo¿emy spotkaæ s³owa mówi¹ce o tym, ¿e Jezus ¿yje. Kiedy
we wspó³czesnym œwiecie g³osi siê cywilizacjê œmierci, te s³owa budz¹
nadziejê. Bo przecie¿ Jezus ¿yje, zwyciê¿y³ œmieræ, grzech, szatana
i zmartwychwsta³, aby daæ nam nowe ¿ycie. Mo¿na wtedy ³atwiej spostrzec, kiedy uwierzymy w zmartwychwstanie Jezusa, ¿e niszczeje w nas
cz³owiek zewnêtrzny – zniewolony, a wewnêtrzny – wolny, odnawia siê
ka¿dego dnia.
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W tym œwiecie, który jest poddany jeszcze niewoli wartoœci materialnych, wartoœci u¿ywania, konsumpcji dóbr tego œwiata, musimy daæ œwiadectwo ¿ycia wyzwolonego, ¿ycia skierowanego ku wiecznym wartoœciom,
¿ycia, które stawia w centrum zmartwychwsta³ego Pana. Na tym polega
nowe ¿ycie, które pozostaje ca³kowicie w krêgu tajemnicy paschalnej
Chrystusa. Bóg sam wszed³ w œmieræ i pokaza³ nam, ¿e za granic¹ œmierci
jest ¿ycie. Jezus ¿yje i dziêki Niemu cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne zanurzaj¹c siê przez chrzest w Jego œmieræ i zmartwychwstanie. To
jest w³aœnie Pascha Pana, dlatego weselmy siê i radujmy.
Chrystus zmartwychwsta³
„Chrystus zmartwychwsta³! – Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³”.
Tym chrzeœcijañskim pozdrowieniem oznajmiamy dziœ sobie fundamentaln¹ prawdê naszej wiary. Do chwili zmartwychwstania mo¿na „dotykaæ” Jezusa przez historiê, dziêki wiedzy. Od tej chwili pozostaje wiara,
wype³niaj¹ca ciemnoœæ pomiêdzy pustym grobem a zmartwychwstaniem.
Aby zrozumieæ ca³¹ donios³oœæ zmartwychwstania i znaczenie jakie ono
posiada³o dla pokolenia pierwszych chrzeœcijan i wreszcie aby zrozumieæ teksty biblijne mówi¹ce o zmartwychwstaniu, musimy wejœæ w sytuacjê tych, którzy z bliska prze¿ywali historiê Jezusa. Musimy wejœæ
w sytuacjê Aposto³ów, którzy siê z Nim zwi¹zali i prze¿yli wszystkie
nadzieje, wzloty i wstrz¹s, jaki przynios³a Jego œmieræ poprzez zmartwychwstanie uczniowie zaczynaj¹ od nowa odczytywaæ ca³¹ historiê
Jezusa. Tote¿ Aposto³owie, Ewangeliœci i inni natchnieni pisarze przedstawiaj¹ zmartwychwstanie Jezusa jako klucz do zrozumienia tego co
by³o i co jest: jako wyjaœnienie historii Jezusa i faktu Koœcio³a. Dlatego
œw. Grzegorz z Nazjanzu wzywa: „Gdybyœ by³ Mari¹, czy drug¹ Mari¹,
czy Salome, czy Joann¹, przyjdŸ p³akaæ do grobu z samego rana. Zobacz
odwalony kamieñ grobowy, mo¿e i anio³ów, i samego Jezusa. Powiedz
coœ i pos³uchaj g³osu. Je¿eli us³yszysz: Nie trzymaj mnie, stój z daleka,
uczcij S³owo, lecz siê nie smuæ. Wie On, komu siê najpierw ukazaæ.
Œwiêæ zmartwychwstanie. Pomó¿ Ewie, która pierwsza upad³a, ale te¿
i pierwsza pozdrowi³a Chrystusa, i daj znaæ uczniom”.
Mamy staæ siê œwiadkami zmartwychwsta³ego Chrystusa. Musimy
g³osiæ œwiatu radosn¹ nowinê o zmartwychwstaniu, o ustanowieniu Chry-
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stusa Panem i o odpuszczeniu grzechów. To wydarzenie nadaje sens dziejom œwiata. Bo Chrystus zmartwychwsta³ – zmartwychwsta³ prawdziwie.
NIESZPORY NIEDZIELI
ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO
Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania zakoñczymy œwiête Triduum Paschalne. Jesteœmy œwiadomi, ¿e w ka¿dym z nas istnieje napiêcie miêdzy dobrem a z³em. „Stary cz³owiek” w nas to wszystko, co zmierza ku z³u; „nowy cz³owiek”, powstaje w nas wtedy, kiedy odnawiamy
siê w Chrystusie wed³ug obrazu Stworzyciela.
Œwiête Triduum Paschalne, które prze¿ywamy, uœwiadamia nam, ¿e
kiedyœ w naszym ¿yciu prze¿yliœmy wielk¹ przygodê ducha: by³a to
godzina naszego chrztu. Wtedy na trwa³e zjednoczyliœmy siê z Jezusem.
To On przez swoj¹ œmieræ przybi³ do krzy¿a wszystko co jest grzechem,
œmierci¹, bólem, egoizmem, zniewoleniem. To zosta³o ju¿ uœmiercone,
bo od chwili zmartwychwstania rozpoczê³a siê era nowego cz³owieka.
Przyjmuj¹c chrzest zanurzyliœmy siê w tajemnicy paschalnej Jezusa
Chrystusa. W tym momencie umar³ w nas dawny cz³owiek, a z nim
wszystko, co Chrystus przybi³ do krzy¿a, by z Nim zmartwychwstaæ.
Zatem nasze ¿ycie odt¹d ukryte jest w Bogu.
Jezus przeszed³ ze œmierci do ¿ycia, by daæ nam nowe ¿ycie.
Z wdziêcznoœci¹ za ten dar w liturgii chrzcielnej w Wigiliê Paschaln¹
odnawialiœmy uroczyœcie œwiête œlubowanie chrztu. Wyrzekaliœmy siê
szatana, jego pychy, jego ¿¹dzy i wszystkich jego dziel. Nie zapomnijmy nigdy, coœmy przyrzekali Bogu, odnawiaj¹c te obietnice. Odnowieni
now¹ moc¹ mamy staæ siê œwiadkami nowego ¿ycia.
Po zmartwychwstaniu Chrystusa zaczyna siê czas ewangelizacji. Czas
g³oszenia ca³emu œwiatu tego wielkiego wydarzenia. Do tego dzie³a jesteœmy wezwani, bo uwierzyliœmy w zmartwychwstanie Chrystusa.
Zmartwychwstanie Jezusa jest tak¿e naszym zmartwychwstaniem. Przez
œmieræ Jezusa zosta³ zwyciê¿ony grzech, który nas zniewala³. Przez œmieræ
Jezusa wiêc i my umarliœmy dla grzechu.
Zbawcza pe³nia zmartwychwstania ukazuje siê nam w fakcie oddzia³ywania zmartwychwsta³ego Pan na ca³e stworzenie. Oczekuje ono wyzwolenia z niewoli zepsucia bêd¹cego konsekwencj¹ grzechu. Od zmar-
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twychwstania ju¿ nie grzech, ale Chrystus panuje nad ca³ym stworzeniem oddaj¹c je na powrót Ojcu, który raz jeszcze uczyni wszystko powie. Dziêki zmartwychwstaniu to, co niegdyœ zosta³o dokonane, sta³o
siê w nowy sposób dostêpne dla wszystkich ludzi i mo¿e owocowaæ
w ¿yciu wszystkich ludzi.
Tak wiêc œmieræ i zmartwychwstanie decyduje o postaci chrzeœcijañskiego ¿ycia: „Jeœliœcie wiêc razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadaj¹cy po prawicy Boga. D¹¿cie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliœcie bowiem i wasze ¿ycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy siê
uka¿e Chrystus, nasze ¿ycie, wtedy i wy razem z Nim uka¿ecie siê
w chwale” (Kol 3, 1-3).

Ks. Piotr Dêbski

MUZYKA W OBRZÊDACH
ŒWIÊTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO
Koœció³ celebruj¹c Œwiête Triduum Paschalne, celebruje najwiêksze
misteria okupienia: uobecnia i dokonuje misterium Paschy, to jest przejœcie Pana z tego œwiata do Ojca. Sprawuj¹c to misterium Koœció³ przez
znaki liturgiczne wyra¿a œcis³e zjednoczenie z Chrystusem: trwanie przy
nim i z nim podczas przejœcia przez mêkê œmieræ do chwa³y zmartwychwstania. (LOPSP nr 38). Ka¿da celebracja liturgii przez znaki widzialne
i w sposób w³aœciwy poszczególnym znakom wyra¿a i uobecnia uœwiêcenie cz³owieka oraz wykonywanie ca³kowitego kultu publicznego
(KL. 7). Szczególnym znakiem, wspó³tworz¹cym liturgiê jest muzyka
(muzyka wokalna, muzyka wokalno instrumentalna, muzyka instrumentalna). Konstytucja Liturgiczna przypomina, ¿e muzyka jest integraln¹
czêœci¹ liturgii, nie jest tylko dodatkiem, ale j¹ wspó³tworzy. W takim
duchu nale¿y spojrzeæ na muzykê wykonywan¹ podczas celebracji obrzêdów Triduum Paschalnego. Dok³adne i przemyœlane przygotowanie
poszczególnych œpiewów jest wyznaniem wiary samych animatorów muzyki oraz odpowiedzialnym w³¹czaniem ca³ego zgromadzenia w œwiête
misteria. Przystêpuj¹c do omówienia poszczególnych œpiewów nale¿y
zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce zasady ogólne zwi¹zane z przygotowaniem poszczególnych obrzêdów Triduum:
1. Muzyka jest tym œwiêtsza im œciœlej wi¹¿e siê z czynnoœci¹ liturgiczn¹ (KL 112). W zwi¹zku z tym przy doborze œpiewów warunkiem
podstawowym jest œcis³y zwi¹zek treœci œpiewu z teologicznym wymiarem ka¿dego obrzêdu. W³aœciwy wybór treœci œpiewu, wybór w³aœciwej
formy liturgiczno-muzycznej oraz poprawna stylistyka tego œpiewu musi
poprzedzaæ wnikliwe zapoznanie siê z treœci¹ i misteryjnych charakterem poszczególnych czêœci.
2. Dobór muzyki do poszczególnych czêœci liturgii w zasadniczy
sposób wskazany jest przez Msza³ Rzymski. W zwi¹zku z podanymi
w nim zasadami zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e istniej¹ œpiewy, które maj¹
charakter obowi¹zkowy, w zwi¹zku z tym nie mo¿na ich opuœciæ i tylko
ten wskazany œpiew nale¿y poprawnie wykonaæ. Istnieje te¿ grupa œpie-
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wów, które s¹ wskazane, ale mo¿na do nich dodaæ inne, dobrane zgodnie z ogólnymi zasadami doboru, b¹dŸ sugestiami podanymi przez rubryki Msza³u.
3. Poszczególne czêœci liturgii zró¿nicowane s¹ pod wzglêdem koniecznoœci wykonania ich w sposób œpiewany. Podczas przygotowania
muzyki do celebracji Triduum nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e istniej¹
obrzêdy, które wykonane mog¹ byæ tylko i wy³¹cznie w sposób œpiewany (nie wolno ich recytowaæ). Drug¹ grupê stanowi¹ obrzêdy, w których
muzyka jest zalecana, recytacja jest mo¿liwa w wyj¹tkowych sytuacjach.
Trzeci¹ grupê stanowi¹ te obrzêdy, które z natury SA recytowane, ale
ich muzyczne wykonanie jest mo¿liwe. Podczas przygotowania œpiewów Triduum, nale¿y zwróciæ uwagê na szczególnie na pierwsz¹ grupê.
4. Teologiczny wymiar obrzêdu wskazuje na stylistykê, czyli sposób
wykonania danej czêœci z udzia³em muzyki. W zwi¹zku z tym istniej¹
œpiewy, które mo¿e wykonaæ wy³¹cznie ca³e zgromadzenie liturgiczne,
albo jako œpiew naprzemienny (responsoryjny) z udzia³em chóru, scholi
lub kantora, b¹dŸ jako œpiew wykonany wy³¹cznie przez chór, scholê,
psa³terzystê, lub kantora.
5. Psalm responsoryjny, bêd¹cy integraln¹ czêœci¹ Liturgii S³owa
wykonuje psa³terzysta, w³aœciwym miejscem jego wykonania jest ambona. Psalmu responsoryjnego nie mo¿e wykonywaæ schola , chór, b¹dŸ
grupa kantorów, jest to œpiew przeznaczony do wykonania prze jedna
osobê. Melodie stosowane do œpiewu psalmu responsoryjnego nie mog¹
byæ kontrafaktur¹, tzn. psalmu nie wolno œpiewaæ na melodiê pieœni.
Podane œpiewy zawieraj¹ uwagi dotycz¹ce zwi¹zku muzyki z treœci¹
obrzêdu i wskazówki wykonawcze uwzglêdniaj¹ce stylistykê. Podane
œpiewy wskazuj¹ Ÿród³o w postaci nastêpuj¹cych œpiewników: Ks. Jan
Siedlecki, Œpiewnik Koœcielny, Kraków 2001 (S), Exsultate Deo, Kraków 2004 (Ex), Wielki Tydzieñ – Œpiewy Liturgiczne, Legnica 1994 (WT),
przedruk œpiewów opracowanych przez Ks. Leona Pêcherza zgodnie
z wydaniem wroc³awskim.
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WIELKI CZWARTEK
Œpiew na wejœcie
A myœmy siê chlubiæ powinni (Ex 234)
lub Chwa³¹ nasz¹ jest krzy¿ (WT 4)
W krzy¿u cierpienie (S 148)
Krzy¿u Chrystusa (S 124)
Ju¿em doœæ pracowa³ (S 122)
Uwagi: Œpiewy: A myœmy siê chlubiæ powinni oraz Chwa³¹ nasz¹ jest
krzy¿ s¹ muzycznym opracowaniem antyfony na wejœcie z Mszy Wieczerzy Pañskiej. Treœæ tego œpiewu ukazuje najszersz¹ panoramê Triduum Paschalnego: Zwyciêski Krzy¿ Chrystusa, a liturgia Wielkiego
Czwartku jest ju¿ pe³nym objawieniem chwa³y Bo¿ej. Tê treœæ wyra¿aj¹
tak¿e podane inne œpiewy zwi¹zane z tematyk¹ krzy¿a. Nie zaleca siê
jednak stosowania takich pieœni jak Krzy¿u œwiêty nade wszystko oraz
Ludu, mój ludu, gdy¿ stanowi¹ one sta³y element adoracji krzy¿a, która
przypada na Wielki Pi¹tek. Œpiewy: A myœmy siê chlubiæ powinni oraz
Chwa³¹ nasz¹ jest krzy¿ s¹ œpiewami naprzemiennymi, w zwi¹zku z tym
zaleca siê wykonanie ich z udzia³em scholi lub chóru na przemian z ca³ym zgromadzeniem liturgicznym. Pozosta³e œpiewy maja formê pieœni
zwrotkowej, zalecane wykonanie: œpiew wspólny ca³ego zgromadzenia.
Psalm resp. Kielich przymierza
Œpiew przed Ewangeli¹

Propozycja melodii: Ex 137a
Propozycja melodii: Ex 137

Obrzêd umywania nóg
Mi³ujcie siê wzajemnie (Ex 360)
lub Przykazanie nowe (Ex 419)
Uwagi: Obrzêd Mandatum (Obrzêd umywania nóg) ma charakter fakultatywny, je¿eli obrzêd ten w³¹czony jest do celebracji, œpiewy jemu
towarzysz¹ce w treœci maj¹ nawi¹zywaæ do tematu mi³oœci bliŸniego.
Wy³¹czyæ ze œpiewów podczas tego obrzêdu nale¿y Ubi caritas oraz
polski przek³ad tego œpiewu: Gdzie mi³oœæ wzajemna i dobroæ. Œpiew
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ten obowi¹zkowo wykonany ma byæ na Przygotowanie darów. Proponowane œpiewy podczas obrzêdu Mandatum s¹ œpiewami naprzemiennymi,
zalecane wykonanie: schola lub chór lub kantor na przemian z ca³ym
zgromadzeniem liturgicznym.
Przygotowania darów
Ubi caritas (greg.) (Ex 138)
lub Gdzie mi³oœæ wzajemna i dobroæ (S 345)
Uwagi: Ordo cantus missae nakazuje wrêcz wykonanie podczas przygotowania darów œpiewu Ubi caritas est vera (œpiew gregoriañski) Odpowiednikiem tego œpiewu w jêzyku polskim jest œpiew: gdzie mi³oœæ wzajemna i dobroæ. Zalecane wykonanie: schola, lub chór lub kantor na przemian
z ca³ym zgromadzeniem liturgicznym. Œpiew ten wykonaæ tak¿e mo¿e chór
w formie motetu. Do tego celu mo¿na wykorzystaæ istniej¹ce wartoœciowe opracowania wskazanego œpiewu na chór mieszany. (np. M. Durufle).
Œpiew na Komuniê
Kiedy razem siê schodzimy (Ex 408)
lub Pan Wieczernik przygotowa³ (Ex 415)
Ojciec nam powierzy³ S³owo (Ex 414)
A gdy oni wieczerzali
Panie dobry jak chleb (Ex 417)
Uwagi: Treœæ antyfony na komuniê To jest Cia³o moje odnosi siê do
Ostatniej Wieczerzy. Z tego wzglêdu oraz z uwagi na sprawowanie pami¹tki Uczty Wieczernikowej podczas komunii winno wykonywaæ siê œpiewy
o Ostatniej Wieczerzy. Nie nadaj¹ siê do wykorzystania œpiewy eucharystyczne o charakterze adoracyjnym. Zalecane wykonanie œpiewów: pieœni zwrotkowe: œpiew ca³ego zgromadzenia liturgicznego, œpiewy naprzemienne:
schola, lub chór lub kantor na przemian z ca³ym zgromadzeniem liturgicznym. Mo¿na wykonaæ œpiewy w formie wielog³osowej przeznaczone na chór.
Uwielbienie
Dziêkujemy Ci Ojcze nasz (S 104)
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Uwagi: W liturgii Wielkiego Czwartku mo¿na opuœciæ obrzêd uwielbienia. Po przeniesieniu Najœwiêtszego Sakramentu do o³tarza adoracji,
modlitwa uwielbienia trwa a¿ do obrzêdów Wielkiego Pi¹tku.
Przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu do o³tarza adoracji
S³aw jêzyku Tajemnicê (S 160)
lub Chwalmy niewys³owiony (Ex 494)
Uwagi: Hymn Pange lingua, polski przek³ad: S³aw je¿yku wykonujemy podczas procesji bez dwóch ostatnich zwrotek. Gdy procesja przyjdzie
do o³tarza nastêpuje okadzenie. W tym czasie œpiewamy dwie ostatnie
zwrotki hymnu Przed tak wielkim Sakramentem. Zaleca siê wykonanie
hymnu przez ca³e zgromadzenie liturgiczne.

WIELKI PI¥TEK
Procesja wejœcia: obowi¹zuje milczenie
Psalm responsoryjny: Ojcze w Twe rêce Propozycja melodii (Ex 141)
Aklamacja przed Ewangeli¹

Propozycja melodii (Ex 142 i 143)

Ewangelia
Zgodnie z tradycj¹, podczas Liturgii Mêki Pañskiej Pasja wed³ug œw.
Jana by³a czêsto œpiewana. Je¿eli pozwalaj¹ na to mo¿liwoœci wykonawcze zachêca siê animatorów muzyki do takiego wykonania tej czêœci liturgii. Wyznaczyæ siê wówczas nale¿y trzech solistów do wykonywania nastêpuj¹cych roli: Chrystus, narrator, osoby pojedyncze. S³owa
t³umu (Turba) wykonuje chór. Je¿eli nie ma chóru te partiê realizuje
solista trzeci.
Modlitwa Powszechna
Uwagi: wezwania modlitwy wykonuje diakon, je¿eli nie ma diakona
wezwania mo¿e wykonaæ kantor (OWMR 71). Melodia modlitwy umieszczona jest w Mszale.
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ADORACJA KRZY¯A
Œpiew wezwania podczas ukazania krzy¿a
Oto drzewo krzy¿a (Ex 143)
Œpiew na adoracjê Krzy¿a
Wielbimy Krzy¿ Twój Panie (Ex 144)
Œwiêty Bo¿e (S 735) lub wersja grecko-³aciñska: Hagios o Theos
Ludu, mój ludu (S 127)
lub wersja ³aciñska: Popule meus
Krzy¿u œwiêty (S 125)
lub wersja ³aciñska: Crux fidelis
Bolej¹ca Matka sta³a (S 235) lub wersja ³aciñska: Stabat Mater
Uwagi: wykonanie podanych œpiewów wskazane jest przez Msza³.
W zwi¹zku z tym maj¹ one charakter œpiewów podstawowych przeznaczonych do wykonania podczas obrzêdu adoracjo krzy¿a. Je¿eli adoracja krzy¿ przed³u¿a siê, mo¿na wykonaæ tak¿e inne œpiewy o krzy¿u: np.
Krzy¿u Chrystusa (S 124)
Wisi na Krzy¿u (S 146)
Zawitaj ukrzy¿owany (S 149)
Króla wznosz¹ siê znamiona (S 123)
Komunia
Witam Ciê witam (S 258)
O Krwi najdro¿sza (S 135)
Jezu mi³oœci Twej (S 264)
Duszo Chrystusowa (S 217)
Chrystus cierpia³ za nas (Ex 237)
Œpiewaj, œpiewaj sercem (Ex 118)
Procesja do Grobu Pañskiego
Odszed³ Pasterz od nas (Ex 145)
lub Jezu Chryste Panie mi³y (S 119)
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WIGILIA PASCHALNA
ŒPIEW PODCZAS PROCESJI Z PASCHA£EM
Œpiew diakona:
Œwiat³o Chrystusa, odpowiedŸ Bogu niech bêd¹ dziêki (por. Msza³)
inne melodie aklamacji Œwiat³o Chrystusa (Ex 151)
Uwagi: W czasie procesji, pomiêdzy potrójnym œpiewem diakona,
schola, lub chór wraz ze zgromadzeniem liturgicznym mo¿e wykonaæ
inny odpowiedni œpiew np. Radosna œwiat³oœci lub Œwiat³oœci najœwiêtsza
(Ex 151)
Orêdzie Paschalne – Praeconium Paschale
Uroczysty œpiew Orêdzia: Exsultet wyra¿a pochwa³ê stworzenia wraz
z uwielbieniem Boga. Postawa uwielbienia jest przeciwstawieniem siê
z³u, które symbolizuje noc. Z tego z³a wyzwolenie przyniós³ Jezus Chrystus. Œpiew orêdzia jest zatem wa¿nym obrzêdem ca³ej Wigilii Paschalnej.
Orêdzie ma formê lirycznego poematu, którego ekspresji s³u¿y bogata,
neumatyczna melodyka. Exultet ze swej istoty jest œpiewem, nale¿y do
najtrudniejszych œpiewów liturgicznych przeznaczonych dla solisty.
Œpiew ten w pierwszej kolejnoœci przeznaczony jest dla diakona. Je¿eli
brak diakona, orêdzie wykonuje kap³an. W trosce o dobre wykonanie
tego œpiewu z du¿ym wyprzedzeniem nale¿y dokonaæ wyboru dobrego
solisty. Je¿eli nie jest to osoba duchowna, poprawne wykonanie mo¿na
powierzyæ osobie œwieckiej. Wówczas opuszcza siê czêœæ zaczynaj¹ca
siê od s³ów A zatem proszê was bracia oraz pozdrowienie Pan z wami
(por Msza³ Rzymski oraz LOPSP nr 84).
Psalm responsoryjny
Bogato zastawiony stó³ S³owa Bo¿ego podczas celebracji Wigilii
Paschalnej, domaga siê wyj¹tkowej troski o przygotowanie œpiewu psalmu po poszczególnych czytaniach. Zgodnie z podanymi zasadami œpiew
ten wykonuje psa³terzysta w formie psalmu responsoryjnego, w formie
ci¹g³ej lub w formie gradua³u (OWMR nr 61).
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Propozycje melodii
Psalm po III czytaniu: (Ex 151)
Psalm po IV czytaniu: (Ex 153)
Œpiew po Epistole: Alleluja, Oto dzieñ (Ex 153)
lub Alleluja, Dziêkujcie (Ex 154)
LITURGIA CHRZCIELNA
Litania do wszystkich œwiêtych
Uwagi: Litaniê œpiewa kantor lub kilku kantorów. Wersja litanii
umieszczona jest w Mszale.
Œpiew po odnowieniu przyrzeczeñ
O Chryste nasz Panie (S 582)
lub Com przyrzek³ Bogu (S 651)
lub Przez Chrztu œwiêtego (S 652)
Przygotowanie darów
Zwyciêzca œmierci (S 194)
Komunia
Otrzyjcie ju¿ ³zy p³acz¹c (S 182)
Nie zna œmierci Pan ¿ywota (S 181)
Wsta³ Pan Chrystus (S 190)
Chrystus zmartwychwstan jest (S 177)
Ju¿ Zbawiciel (S 179)

Je¿eli procesja rezurekcyjna jest po Wigilii Paschalnej
PROCESJA REZUREKCYJNA
Weso³y nam dzieñ dziœ nasta³ (S 188)
po procesji: Ciebie Boga wys³awiamy (S 542)

Muzyka w obrzêdach Œwiêtego Triduum Paschalnego

Zakoñczenie
Wesel siê królowo mi³a (S 186)
Je¿eli procesji nie ma po Wigilii Paschalnej
Uwielbienie
Radoœnie Panu (Ex 116)
Zakoñczenie
Wesel siê Królowo mi³a (Ex 186)

EUCHARYSTIA PO WSCHODZIE S£OÑCA
Œpiew przy Grobie Pañskim
Chwa³a Ci równa w godnoœci (S 166)
lub wersja ³aciñska Gloria Tibi Trinitas
lub Zmartwychwsta³ z grobu (S 167)
Werset przed procesj¹ rezurekcyjn¹
Niebo i ziemia siê ciesz¹ (Ex 156)
PROCESJA REZUREKCYJNA
Weso³y nam dzieñ dziœ nasta³ (S 188)
Po wejœciu procesji do koœcio³a
Przez Twoje œwiête zmartwychpowstanie (S 184)
lub Przed tak wielkim Sakramentem (S 698)
Sekwencja wielkanocna
Niech w œwiêto radosne (Ex 156)
lub wersja ³aciñska Victime paschali laudes (Ex 158)
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Przygotowanie darów
Zwyciêzca œmierci (S 194)
Komunia
Otrzyjcie ju¿ ³zy p³acz¹c (S 182)
Nie zna œmierci Pan ¿ywota (S 181)
Wsta³ Pan Chrystus (S 190)
Chrystus zmartwychwstan jest (S 177)
Ju¿ Zbawiciel (S 179)
Uwielbienie
Ciebie Boga wys³awiamy (S 542)
Zakoñczenie
Wesel siê Królowo mi³a (S 186)

