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Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej, 
pamiątka Ostatniej Wieczerzy Jezusa z uczniami 

i ustanowienia Eucharystii

• liturgia słowa,
• obrzęd umywania nóg,
• liturgia eucharystyczna,
• przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 

kaplicy adoracji.

Wielki Piątek Męki Pańskiej – 
pamiątka męki, śmierci 

i pogrzebu Jezusa
W ten dzień nie sprawuje się Eucha-

rystii.
• liturgia słowa,
• adoracja krzyża,
• Komunia święta,
• przeniesienie Najświętszego Sakra-

mentu do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota – dzień ciszy i skupienia 
na pamiątkę czasu po śmierci Jezusa

• obrzęd święcenia pokarmów,
• adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.

Liturgia Triduum Paschalnego

Wielkie Dni
Trzy dni uroczystości wielkanocnych: od Mszy Świętej Wiecze-

rzy Pańskiej w Wielki Czwartek do wieczornej modlitwy w Nie-
dzielę Zmartwychwstania są dniami świętymi, określanymi jako 
Triduum Paschalne. W tych dniach obchodzimy pamiątkę jed-
nej tajemnicy: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ostat-
nia Wieczerza z uczniami, śmierć na krzyżu, zmartwychwsta-
nie trzeciego dnia. Bóg kocha ludzi tak bardzo, że ratuje ich od 
śmierci wiecznej przez ofiarę swego wiecznie żyjącego Syna, któ-
ry stał się człowiekiem.

Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Na-
zarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził 
wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami […], tego 

Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wy-
dany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz 
Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, 
aby ona panowała nad Nim. […] Tego właśnie Jezusa wskrzesił 
Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. […] Niech więc cały 
dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego 
ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.

Dzieje Apostolskie 2, 22a. 23-24a. 32. 36

Dlaczego nie płaczesz
— Przepraszamy za spóźnienie, ale byliśmy na takim świet-

nym pogrzebie – usprawiedliwiali się Alina i Maciek.
— Na czym!?
W pokoju zapadła krępująca cisza. Zastanawiano się: Żartu-

ją? Prowokują? Nie. Wracali z pogrzebu przyjaciela – znanego 
jazzowego kontrabasisty, 43-letniego Andrzeja Cudzicha, który 
zmarł na raka. Odprowadzali go przyjaciele i muzycy. Grali tra-
dycyjny jazz. Ale prawdziwy cud zdarzył się dopiero nad gro-
bem. Nastała chwila ciszy. Obrzędy skończone. Co robić? Iść do 
domu? Składać kondolencje? Ktoś zaintonował pieśń. Podjęli ją 
wszyscy. Nikt nie odchodził. Ludzie stali nad otwartym grobem 
i śpiewali: „Zmartwychwstał Pan”.

— A mnie przeszły ciarki – opowiada Maciek. – Bardzo moc-
no na tym cmentarzu zabrzmiały słowa: „Gdzie jest moja śmierć? 
Gdzie jest jej zwycięstwo?”. Staliśmy nad grobem i wielbiliśmy 
Boga. Wyglądało to tak, jakbyśmy otwierali niebo na przyjęcie 
Andrzeja. Pamiętam zdumioną minę niektórych muzyków.

— Powiem szczerze: miałam nie iść na pogrzeb taty – mówi 
Kasia Cudzich, córka zmarłego. – Nawet mama pozwoliła mi 
zostać w domu. Nie miałam sił, myślałam, że nie wytrzymam 
psychicznie tej uroczystości. Ale poszłam… I chwała Bogu. 
W najtrudniejszym momencie, gdy spuszczano trumnę do zie-
mi, zaintonowaliśmy pieśń uwielbienia. Zaczęła się szczera mo-
dlitwa. Ludzie pytali: Kasiu, dlaczego nie płaczesz? A ja sama nie 
mogłam tego zrozumieć. To była ogromna łaska.

na podstawie: Marcin Jakimowicz, 
Ach, co to był za pogrzeb, „Gość Niedzielny” 2007, nr 43
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• Misterium Paschalne, czyli tajemnica męki, śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem obietnic 
Boga objawionych w Starym Testamencie i przez samego 

Jezusa. To fundament naszej wiary.
• Przez swoją śmierć Jezus Chrystus wyzwala nas od grzechu, 

a przez zmartwychwstanie otwiera dostęp do nowego życia 
z Bogiem.

• Zmartwychwstanie jest faktem historycznym, poświadczo-
nym przez uczniów, którzy spotkali Zmartwychwstałego, a za-
razem jest wielką tajemnicą wiary.

Masz wiadomość!

SŁOWNIK

▶ Orędzie wielkanocne  – jeden z najstarszych hymnów kościel-
nych ogłaszający uroczyście wielkanocną radość ze zbawiennych 
skutków męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

Jeśli chcesz...
Weź udział w Triduum Paschalnym w swoim kościele.

Refleksja i modlitwa
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką 
i śmiercią kazałeś uczniom przygotować pas-
chalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania 

przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi 
do stołu […]; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać 
Twoją obecność między nami podczas świątecznego po-
siłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się ra-
dować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Błogosławienie pokarmów wielkanocnych (fragment)

Jak sądzisz?
Jaki sens dla ludzi niewierzących ma święcenie pokar-
mów w Wielką Sobotę?

ZADANIE DODATKOWE

Zaprojektuj plakat zapraszający do wzięcia udziału w liturgii 
Triduum Paschalnego. 

PYTANIA I ZADANIA

1. Co zaskakującego było w postawie Aliny i Maćka z repor-
tażu Dlaczego nie płaczesz? Jak wyjaśnisz ich postawę? Po-
wołaj się na fragment Dziejów Apostolskich i wielkanocne 
orędzie Weselcie się!.

2. Wypisz jak najwięcej synonimów słowa „weselić się”.

3. Na podstawie tekstu Weselcie się! oraz katechezy Bóg na-
szych ojców (s. 50-51) porównaj Paschę żydowską z Paschą 
chrześcijańską.

4. Na podstawie tekstu Liturgia Triduum Paschalnego napisz 
w punktach plan wydarzeń, których pamiątkę i zarazem 
uobecnienie obchodzimy podczas uroczystości Triduum 
Paschalnego.

Pascha
żydowska

Pascha
chrześcijańska

Co upamiętnia?

Weselcie się!
Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy 

Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król 
tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona 
tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, 
poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny bla-
skiem takiej światłości, raduj się Kościele święty, Matko nasza! 
Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego 
ludu. […] Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których 
zabija się prawdziwego Baranka, a Jego Krew poświęca domy 
wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, 
synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą 

przez Morze Czerwone. Jest to zatem 
ta noc, która światłem ognistego słupa 
rozproszyła ciemności mroku, a teraz 
ta sama noc uwalnia wszystkich wie-
rzących w Chrystusa na całej ziemi 
od zepsucia pogańskiego życia i od 
mroku grzechu, do łaski przywraca 
i gromadzi w społeczności świętych. 
Tej właśnie nocy Chrystus skruszyw-
szy więzy śmierci, jako zwycięzca wy-
szedł z otchłani. […] Uświęcająca siła 
tej nocy oddala zbrodnie, z przewin 
obmywa, przywraca niewinność upa-
dłym, a radość smutnym. O, zaiste 
błogosławiona noc, w której się łączy 
niebo z ziemią, sprawy boskie z ludz-
kimi.

Orędzie wielkanocne (fragmenty)

Wigilia Paschalna
Rozpoczyna się w sobotę o zmroku nocnym oczekiwaniem 

Zmartwychwstania. Potem przechodzi w radość ze spotkania 
z Panem, który nas odkupił przez swoją mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie.
• obrzęd światła (poświęcenie ognia, 

zapalenie paschału, procesja do 
kościoła, ▶ Orędzie wielkanocne 
– Exsultet),

• liturgia słowa,
• liturgia chrzcielna: poświęcenie wody, 

chrzest i odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych,

• liturgia eucharystyczna.

Jaka ofiara jest składana?
Co jest posiłkiem?
Jaki jest skutek ofiary?
Z czego wyzwala?


