
 

TRIDUUM PASCHALNE 2017 

1	

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

WPROWADZENIE DO LITURGII 

 Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Te dni to 
jedno wielkie święto, które uobecnia największe tajemnice naszej wiary. Przeżyjmy je 
więc inaczej niż inne, w większym skupieniu i modlitwie. Zechciejmy towarzyszyć 
Jezusowi i z Nim uczestniczyć w wydarzeniu Wieczernika, w Męce na Golgocie i 
chwalebnym zmartwychwstaniu w noc paschalną. 

 „W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: 
«Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?»” (Mt 26, 17). Dzisiaj 
chcemy przenieść się w duchu do Jerozolimy, pełnej żydowskich pielgrzymów, 
którzy przybyli, aby świętować Paschę, czyli pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z 
niewoli egipskiej. Wracamy pamięcią do Wieczernika, Ogrodu Oliwnego i Pałacu 
Kajfasza. Jednak nie tylko wspominamy tamte wydarzenia. Ta sama Ofiara, która 
dokonała się dwa tysiące lat temu, spełni się dzisiaj na naszym ołtarzu. Pan dzisiaj 
mówi jakby wyraźniej niż zawsze: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. 

 Przeprośmy Boga za to, że nie zawsze z należytą czcią przystępujemy do 
ołtarza Pańskiego. Prośmy o miłosierdzie Boże dla tych, którzy lekceważą niedzielną 
i świąteczną Mszę św., szczególnie w naszej parafii. Niech Pan zasiądzie z nami w 
naszym Wieczerniku parafialnym do wieczerzy paschalnej. 

 

KOMENTARZ DO LITURGII SŁOWA 

 „Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze…” (Wj 
12, 14) Pierwsze czytanie przenosi nasze myśli do zgromadzonych na spożywaniu 
Paschy Izraelitów. Oni zabili baranka, by uchronić się przed przejściem anioła 
śmierci. My dzisiaj wspominamy innego Baranka, który raz na zawsze złożył Ojcu 
ofiarę doskonałą. Dlatego św. Paweł napisze to, co inni mu przekazali o tej Wieczerzy 
Paschalnej, którą Jezus spożył z Apostołami: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb 
albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26). 

 Ten Baranek pokazuje także bezmiar swej pokory i cichości. On uniża siebie, 
gdy klęka przed Apostołami, by im umyć nogi. Klęka także przed swoimi zdrajcami 
i tymi, którzy się Go zaparli. Chrystus obmywa nogi i Judasza, który Go wydał, i 
Piotra, który się Go zaparł. To jest właśnie nowe przykazanie: miłować nie tych, 
którzy nam sprzyjają, ale tych, którzy nas nienawidzą. Niech słuchanie Słowa Boga 
nas przemienia, byśmy umieli miłować prawdziwie, bezinteresownie, bez liczenia na 
doraźną korzyść. 
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KOMENTARZ PRZED PRZENIESIENIEM NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 Za chwilę w procesji przeniesiemy Ciało Pańskie do ołtarza wystawienia, czyli 
ciemnicy. Jezus pozostał sam, opuszczony przez wszystkich. Dziś chcemy naszą 
modlitwą towarzyszyć Panu w Jego chwilach męki i konania. Idźmy z Nim chętnie 
do Ogrodu Oliwnego, nie śpijmy jak Piotr, Jakub i Jan. Spójrzmy, jak Judasz zdradza 
Go pocałunkiem, a potem wszyscy inni Go opuszczają i pomyślmy, w jakim miejscu 
każdy z nas stoi w tym tłumie osób, otaczających Pana Jezusa. On jest „Więźniem 
miłości” – z miłości do nas daje się codziennie zamykać w tysiącach tabernakulów 
całego świata. Daje się nam więzić, bo kocha nas i chce być z nami. Zamilkły dzwony 
i organy, a kołatki stukają w twarde drzwi naszych serc. Idźmy nawiedzić Więźnia 
miłości. 

 Wierni, którzy w ramach dzisiejszych obrzędów liturgicznych włączą się we 
wspólny śpiew hymnu: „Sław, języku, tajemnicę”, który będzie wykonywany za 
chwilę, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: należy być wolnym 
od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przystąpić do Komunii świętej i 
odmówić w intencjach Ojca Świętego modlitwę, np. Wierzę w Boga. W czasie procesji 
wszyscy klęczymy.  
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WIELKI CZWARTEK – MODLITWA POWSZECHNA 

K. „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali”.  
W czasie świętego wieczoru paschalnego przedstawmy Chrystusowi, 
Najwyższemu Kapłanowi pragnienia i tęsknoty naszych serc: 

1. Arcykapłanie Nowego Przymierza, † wspieraj Kościół święty, papieża 
Franciszka, naszych biskupów Piotra, Romana i Mirosława, naszych kapłanów i 
diakonów, * aby zawsze czerpali siły z daru Twojej Eucharystii. 

2. Chryste, Ty uniżyłeś się przyjąwszy postać sługi, † obdarz wszelkimi darami 
rządzących naszą Ojczyzną, * byśmy byli wierni prawdzie i solidarności 
społecznej. 

3. Panie, Lekarzu dusz i ciał ludzkich, † wejrzyj na chorych, samotnych i 
bezrobotnych, szczególnie z naszej parafii * by w czasie rozpoczętych świąt 
paschalnych ich serca napełnione zostały Bożą nadzieją. 

4. Chlebie żywy, który z nieba zstąpiłeś, † kieruj życiem dzieci, które w tym roku 
po raz pierwszy przyjmą Twoje Ciało pod postacią chleba, * niech zawsze trwają 
w niewinności serca. 

5. Baranku ofiarny, który dałeś nam Siebie, † wspomnij na naszych zmarłych, 
którzy karmili się Ciałem i Krwią Twoją, a których wspominamy w chwili ciszy, 
na zmarłych księży, którzy posługiwali w naszej parafii, na ofiary zamachów 
terrorystycznych * i dopuść ich do udziału w Twoim zmartwychwstaniu. 

6. Jezu, Najwyższy Kapłanie, † Ty do końca nas umiłowałeś i zostałeś z nami w 
znaku łamanego chleba, * daj, byśmy zawsze ze czcią i szacunkiem przystępowali 
do Twojego Stołu, przyjmując Twoje Święte Ciało. 

K. „O święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć 
Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej 
chwały”. Dziękujemy Ci, Panie, za dar Twojego Ciała i Krwi, jakie dałeś 
nam za pokarm w drodze do wieczności. Błogosław nam w naszej 
codzienności i w czasie rozpoczętych tego wieczoru Świąt Paschalnych. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen.   
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WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 

PRZED ROZPOCZĘCIEM LITURGII 

Zgodnie z tradycją Kościół w dniu dzisiejszym nigdy nie sprawował Ofiary 
Eucharystycznej. Głównym elementem dzisiejszej Liturgii Męki Pańskiej będzie 
adoracja Krzyża, „na którym zawisło zbawienia świata”.  

Adorację Krzyża poprzedzi liturgia słowa, w której słuchając opisu Męki 
Pańskiej według świętego Jana, uczestniczyć będziemy w wydarzeniu Golgoty. Na 
zakończenie liturgii słowa w szczególnie uroczysty sposób prosić będziemy Boga w 
modlitwie powszechnej, prosząc o zbawienie całego świata. 

Choć dziś nie sprawujemy Eucharystii, będziemy mogli jednak przyjąć 
Komunię świętą, prawdziwe Ciało naszego Pana, które zostało wydane za nasze 
grzechy, z darów konsekrowanych wczoraj, w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej. 

Ostatnim aktem liturgicznym będzie dziś przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do symbolicznego Grobu, gdzie będzie adorowany do rozpoczęcia 
Wigilii Paschalnej, czyli świętej nocy Zmartwychwstania. 

Za chwilę procesją wejścia rozpoczniemy dzisiejszą celebrację. W tym dniu 
wyjątkowo nie będzie jej towarzyszyć żaden śpiew. Kapłan wraz z posługującymi w 
ciszy udadzą się do ołtarza. Zachowajmy starannie tę szczególną ciszę Wielkiego 
Piątku, oznacza ona bowiem zarówno upokorzenie „człowieka ziemskiego”, jak i 
smutek i ból Kościoła, bo zabrano mu Oblubieńca. Dlatego też dzisiaj 
podejmowaliśmy święty post. 

Gdy za chwilę kapłan na znak pokuty i żalu za grzechy upadnie na twarz przed 
ołtarzem, my wszyscy, wyrażając naszą słabość i grzeszność, przyjmiemy postawę 
klęczącą. 
 

PRZED PIERWSZYM CZYTANIEM 

Usłyszymy czwartą pieśń o cierpiącym Słudze Jahwe, spisaną przez proroka 
Izajasza w formie dialogu między Bogiem, przedstawiającym zwycięskiego Sługę, a 
królami i narodami, którzy relacjonują jego mękę i wyznają, że nie są wstanie pojąć 
jej sensu. Cierpienie owego Sługi budzi wśród ludzi zdziwienie i wzgardę, jednak Bóg 
posługuje się tym wszystkim i realizuje swój zbawczy plan wobec człowieka. Izajasz 
wyznaje: „w jego ranach jest nasze zdrowie, (…) policzono go między przestępców, 
a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami”. 

 



 

TRIDUUM PASCHALNE 2017 

5	

PRZED PASJĄ 

Kościół czyta dziś Pasję według św. Jana. Zaprasza nas, byśmy stanęli razem 
z Maryją, niewiastami i Janem u stóp krzyża i spróbowali przeżyć z Jezusem ogrom 
Jego cierpienia.  

Jeśli ktoś z uwagi na wiek czy chorobę nie może stać w czasie tej dłuższej 
Ewangelii, może usiąść. 
 

PRZED MODLITWĄ POWSZECHNĄ 

 Modlitwa powszechna Wielkiego Piątku jest szczególnie uroczysta, a wyrasta 
ze starożytnej tradycji modlitwy rzymskiej. Najpierw kapłan poda nam kolejne z 
dziesięciu jej intencji, po czym przez chwilę wszyscy zachowamy modlitewną ciszę. 
Modlimy się za wszystkich, bo i Chrystus umarł za wszystkich: za duchowieństwo, 
za rządzących, za chorych, cierpiących, za wierzących i niewierzących, za Żydów i we 
wszystkich potrzebach. Następnie kapłan zbierze wszystkie nasze intencje w 
uroczystej modlitwie, którą zakończymy wspólną odpowiedzią „Amen”. Włączmy 
się te pełne ufności błagania Kościoła przez modlitewną ciszę i wspólne „Amen”, 
które stanie się potwierdzeniem naszych próśb. 

 

PRZED ADORACJĄ KRZYŻA 

 Za chwilę zostanie wniesiony uroczyście krzyż do adoracji. Podczas 
odsłaniania krzyża, po słowach celebransa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło 
zbawienie świata”, wszyscy odpowiemy: „Pójdźmy z pokłonem” i przyklękniemy na 
chwilę modlitwy uwielbienia. 
 Za udział w dzisiejszej adoracji krzyża można otrzymać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami: należy być wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu, przystąpić do Komunii świętej i odmówić w intencjach Ojca Świętego 
modlitwę, np. „Wierzę w Boga”. Ponadto dzisiaj i  jutro, przechodząc przed krzyżem 
w kościele, powinniśmy na znak szacunku przyklęknąć.  
 Niech wspólny śpiew pieśni o Krzyżu będzie wyrazem naszego skupienia i 
modlitwy. Ofiary składane na tacę przy adoracji Krzyża są przeznaczone na Grób 
Pański i na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej oraz w krajach Bliskiego 
Wschodu, a więc dla tych, którzy cierpią jak Chrystus. Bóg zapłać za te ofiary! 
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PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 

 Za chwilę przyjmiemy Ciało Pańskie, zakonsekrowane podczas wczorajszej 
Mszy Wieczerzy Pańskiej. Przystąpmy ze czcią do stołu Pańskiego i przyjmijmy Ciało 
Pana, umęczone na krzyżu. W czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu stoimy 
w ciszy. 
 

PRZED PROCESJĄ DO GROBU PAŃSKIEGO 

Pójdziemy teraz z Nikodemem i niewiastami za miasto, aby pogrzebać święte 
Ciało Pana.  

„Płaczcie Anieli, płaczcie duchy święte,  
Radość wam dzisiaj i wesele wzięte,  
Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie,  
Króla waszego i Boga na niebie”.  
Pójdźmy z nimi do tego kwiecistego ogrodu, aby w Nim za chwilę spotkać 

Zmartwychwstałego Jezusa, który ciągle nas podnosi z grobu naszych grzechów. 
Wspólny śpiew pieśni „Odszedł Pasterz od nas” niech prowadzi nasze myśli 

ku Panu Jezusowi i Jego zbawczej Męce. W czasie procesji klęczymy. 
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WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC 
 

WPROWADZENIE DO LITURGII 
 Wiele ważnych świąt w Kościele poprzedzonych jest wigilią, czyli nocnym 
czuwaniem. Dzisiejsza jest „Matką wszystkich wigilii”. Wigilia Paschalna jest 
najważniejszą liturgią całego roku, szczytem Triduum Paschalnego – trzech dni, 
podczas których przeżywamy główne prawdy naszej wiary: mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie Jezusa. Tą święta liturgią rozpoczniemy Okres Wielkanocny w 
Kościele. Za chwilę usłyszymy wyśpiewane piękne słowa o tej Wigilii: „Tej właśnie 
nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic 
by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni”. 
 Liturgia Wigilii Paschalnej bogata jest w różne znaki i symbole. Pierwsza jej 
część to Liturgia światła. Pobłogosławiony zostanie ogień, a od niego zapalony 
będzie nowy paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Wejdziemy wszyscy 
w procesji za paschałem do kościoła, w którym będzie ciemno, a właśnie światło tej 
świecy „rozproszy mrok tej nocy”. Druga część Wigilii Paschalnej to liturgia słowa. 
Usłyszymy najważniejsze fragmenty Pisma świętego, które opowiadają o wielkich 
dziełach Boga w historii zbawienia. Zaśpiewamy też po raz pierwszy po czterdziestu 
dniach postu radosne Alleluja, które rozbrzmiewać będzie przez cały okres 
wielkanocny. Trzecią częścią dzisiejszej liturgii będą obrzędy chrzcielne. Zostanie 
poświęcona nowa woda do udzielania chrztu św. Potem rozpoczniemy czwartą część 
– liturgię eucharystyczną, gdy przyjmiemy do naszych serc Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Teraz udamy się wszyscy w milczeniu przed świątynię, by tam 
rozpocząć naszą liturgię, nasze święte czuwanie na cześć Pana. 
 

PRZED ORĘDZIEM WIELKANOCNYM 
Po zapaleniu ognia i oświeceniu mroków tej świątyni blaskiem Chrystusa 

zmartwychwstałego, w postawie stojącej, z zapalonymi świecami, wsłuchajmy się w 
radosną nowinę o zmartwychwstaniu, która wybrzmi w orędziu wielkanocnym, 
starożytnym hymnie, napisanym prawdopodobnie przez św. Ambrożego. Ten śpiew 
chwali Boga za dzieło zbawienia i odkupienia, nie zapominając nawet o „pracowitej 
pszczole”, dzięki której jaśnieje przed nami światło tego paschału. 
 

PRZED CZYTANIAMI ZE STAREGO TESTAMENTU 
 Stół Słowa Bożego jest tej nocy bogato zastawiony. Kościół chce nas bowiem 
poprowadzić, przez różne wydarzenia historii zbawienia, aby przekonać nas, jak 
bardzo potrzebna była interwencja samego Boga w Jezusie Chrystusie i jak się ona 
dokonała. Usłyszymy historię stworzenia świata i człowieka, dramatyczny opis ofiary 
Abrahama i opowiadanie o cudownym przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. 
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PRZED EPISTOŁĄ (po kolekcie) 
 Czytanie to tradycyjnie nazywamy epistołą, czyli listem. Św. Paweł mówi o 
zanurzeniu w śmierci Chrystusa. Nawiązuje w ten sposób do gestu zanurzenia w 
wodzie, jakim posługiwano się przy celebracji chrztu świętego. Człowiek przez 
chrzest zostaje złączony z Chrystusem, dlatego od tego momentu nie powinien mieć 
nic wspólnego z grzechem. Na śpiew Alleluja i całą Ewangelię zapalmy nasze świece. 
  
PRZED LITURGIĄ CHRZCIELNĄ 

Woda jest symbolem życia, ciągłej jego nowości, to także kolejny znak 
dzisiejszej liturgii. Jest ona symbolem życia nadprzyrodzonego. Obmyci wodą chrztu 
świętego, narodziliśmy się do nowego życia, które trwa wiecznie. 1051 lat temu, 
właśnie w Wielką Sobotę 966 r., Mieszko przyjął chrzest. Dzisiejszej nocy odnowimy 
nasze przymierze z Bogiem, które zapoczątkowaliśmy na chrzcie świętym. To 
właśnie ten sakrament łączy w cudowny sposób nas i naszą Ojczyznę z Chrystusem 
Zmartwychwstałym.  

Za udział w obrzędzie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych możemy 
otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: należy być wolnym od 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przystąpić do Komunii świętej i odmówić 
w intencjach Ojca świętego modlitwę, np. „Pod Twoją obronę”.  

W czasie tego obrzędu stoimy z zapalonymi świecami. 
 
PRZED ROZESŁANIEM 
 Dzisiejsza celebracja Wigilii Paschalnej rozpoczyna czas wielkanocny. Jutro 
rano, przy biciu dzwonów i radosnym śpiewie Alleluja, oznajmimy światu, że Pan 
rzeczywiście zmartwychwstał. Niech tę noc rozświetla blask Zmartwychwstałego 
Pana, który „powstawszy z martwych więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już 
władzy” (Rz 6, 9). Odprawiajmy te święta wielkanocne w Panu, z radością i 
dziękczynieniem za dar nowego życia i chrzest. 
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WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC 
 

MODLITWA POWSZECHNA 
 
K. „Oto są święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka”. 
Pełni wiary, nadziei i miłości, które płyną do nas w czasie tych świąt, zanieśmy nasze 
prośby do Chrystusa żyjącego na wieki: 
 
1. Jezu, z Twojego przebitego włócznią boku wypłynęła krew i woda, aby się zrodził 

przedziwny sakrament Kościoła, obdarzaj wszelkimi łaskami papieża Franciszka, 
naszego biskupa Piotra, jego biskupów pomocniczych Romana i Mirosława, 
kapłanów i diakonów. Schola: Christe, exaudi nos. 
W. Kyrie, Kyrie, eleison! Kyrie, Kyrie, eleison! 

 
2. Jezu, Królu i Władco Wszechświata, wspieraj sprawujących władzę w naszej 

Ojczyźnie, aby potrafili zaradzać potrzebom powierzonych ich trosce ludzi. 
Schola: Christe, exaudi nos. 

 
3. Baranku Boży, Ty zostałeś złożony w ofierze jako nasza Pascha, obdarz nadzieją 

swoją wszystkich chorych i cierpiących, bezrobotnych i głodujących, w te święta 
znaleźli nadzieję, płynącą z Twego pustego grobu. Schola: Christe, exaudi nos. 

 
4. Chryste, nowy Adamie, Ty zstąpiłeś do krainy umarłych, aby uwolnić z więzienia 

sprawiedliwych, spraw, by nasi zmarli, których teraz wspominamy w chwili 
ciszy… usłyszeli Twój głos i powstali do życia. Schola: Christe, exaudi nos. 

 
5. Jezu, nasz Pasterzu, Ty wyzwoliłeś swoje owce z niewoli grzechu przez chrzest 
święty, prowadź nas wszystkich drogami Ewangelii i wierności sakramentowi 
chrztu, byśmy nigdy nie zaparli się naszej wiary i wytrwali w przyrzeczeniach 
naszego chrztu. Schola: Christe, exaudi nos. 

 
K. Panie Jezu Chryste, Ty swoją męką i śmiercią na drzewie krzyża odkupiłeś lud 
Twój wybrany, a przez swe Zmartwychwstanie otwarłeś nas na nadzieję nowego 
życia. Wejrzyj na nasze prośby – wypowiedziane i skryte w głębi serc – i wysłuchaj 
je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
W. Amen. 
 

Opracował: ks. Wojciech KUĆKO 


