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Wierzę w Boga Ojca 
 

Bóg Ojciec stworzył w swojej mądrości 
cały świat a w nim umieścił człowieka. Gdy 
człowiek pierwszy raz zgrzeszył, Bóg nie 
pozostawił go bez opieki ale dzięki zupeł-
nie wolnemu i tajemniczemu zamysłowi 
postanowił przywrócić człowiekowi jego 
dawne miejsce tzn. przywrócił go do wcze-
śniejszego z Nim zjednoczenia. Wszystko 
to dokonało się dzięki Jezusowi Chrystu-
sowi, który przez swoją śmierć i chwalebne 
zmartwychwstanie przywrócił ludziom to, 
co utracili przez swoje nieposłuszeństwo. 
Jezus  wypełnił wolę Boga Ojca i posłu-
szeństwem swym wprowadził na nowo lu-
dzi do uczestnictwa w Ŝyciu BoŜym. Tridu-

um Paschalne jest czasem gdzie wspomi-
namy wszystkie zbawcze czyny Jezusa i 
przeŜywamy je uczestnicząc w liturgii.  
 
Paschał (świeca paschalna). 
Bogato zdobiona świeca, która na po-

czątku liturgii Wigilii Paschalnej zapalana 
jest od ognia paschalnego. Znajduje się na 

niej czerwony krzyŜ, pięć 
czerwonych gwoździ zwa-
nych granami, wskazujących 
na pięć ran Chrystusa, lite-
ry Alfa i Omega oraz liczba 
danego roku. Paschał jest 
symbolem Chrystusa. Od 
Wielkanocy do Zesłania 
Ducha Świętego stoi on w 
prezbiterium blisko ołtarza 
takŜe podczas mszy św. 
pogrzebowej jako znak 

zmartwychwstania ciał, które dokona się 
dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 
Na co dzień paschał stoi obok chrzcielnicy i 
jest zapalany podczas chrztu św.    
 

BISKUP, ojciec diecezji razem z kapłanami 
ze swojej diecezji koncelebruje w Wielki 
Czwartek Mszę KrzyŜma. Podczas tej Mszy 
biskup konsekruje KrzyŜmo święte i błogo-
sławi inne oleje. Tę Mszę koncelebrują ra-
zem z biskupem prezbiterzy z róŜnych 

stron diecezji jako jego świadkowie, współ-
pracownicy, pomocnicy i doradcy w co-
dziennym posługiwaniu. Msza KrzyŜma 
jest odprawiana w kościele katedralnym lub 
w innym znaczniejszym kościele. 
 

Wielki Czwartek - Msza rano 
Podczas tej Mszy biskup w katedrze świę-

ci oleje: 
-katechumenów - uŜywany do namasz-

czenia przygotowujących się do chrztu; 
-KrzyŜma św. – uŜywany przy konsekracji 

ołtarza, kościoła, przy chrzcie, bierzmowa-
niu, święceniach kapłańskich; 
-chorych – uŜywany przy sakramencie 

chorych.  
 

Symbole Triduum  
Paschalnego 

 

Msza Wieczerzy Pańskiej 

Jest to Msza św. podczas której wspomi-
na się ustanowienie Eucharystii i Sakramen-
tu Kapłaństwa. Umywanie nóg jest symbo-
lem pokory, słuŜby i miłości. 
Po Eucharystii przenosi się Ciało Pana 

Jezusa do  kaplicy adoracji. 
 

Wielki Piątek – dzień śmierci Chrystusa. 
W ten dzień w szczególny sposób odda-

jemy szacunek krzyŜowi. 
Kapłan na początku naboŜeństwa wyko-

nuje gest prostracji, czyli leŜenie krzyŜem, 
oraz adoruje go wraz z ludem (po odsło-
nięciu krzyŜa) przez przyklęknięcie i poca-
łunek. 
Po naboŜeństwie Najświętszy Sakrament 

w monstrancji jest przeniesiony do tzw. 
BoŜego Grobu. 

 

Wielka Sobota 
Tego dnia błogosławione są pokarmy na 

stół wielkanocny. 
 

Wigilia Paschalna 
Najuroczystsza liturgia w ciągu całego ro-

ku, sprawowana późnym wieczorem. 
Rozpoczyna się - liturgią światła: poświę-

cenie ognia i paschału oraz uroczyste wnie-
sienie Światła Chrystusa do kościoła. 
Przed liturgią słowa śpiewa się Orędzie 

Paschalne, jako śpiew dziękczynny za dar 
zmartwychwstania. 

 
 
Liturgia słowa 
Rozbudowanie liturgii słowa do dziewię-

ciu czytań jest wyrazem przypomnienia 

wielkich dzieł Boga jakich dokonał dla 
ludzkości. 

 
Liturgia chrzcielna 
Błogosławieństwo wody, która jest zna-

kiem obmycia i odrodzenia się nowego 
człowieka. 
 
 
Po tej Mszy św. lub przed pierwszą Mszą 

w niedzielę rano odbywa się procesja rezu-
rekcyjna. Przy radosnych śpiewach niesie 
się Najświętszy Sakrament, figurę Zmar-
twychwstałego Chrystusa, krzyŜ z czerwoną 
stułą (zwycięski sztandar naszej wiary). 
 
Druga niedziela Wielkanocna jest nie-

dzielą Miłosierdzia BoŜego. Ma ona swój 
głęboki sens teologiczny, który wskazuje na 
związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną 
tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą BoŜego 
miłosierdzia. Ten związek podkreśla jeszcze 
modlitwa z Koronki do Miłosierdzia BoŜe-
go. Pan Jezus powiedział s. Faustynie orę-
downiczce Miłosierdzia BoŜego: „w tym dniu 
otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego, wyle-
wam całe morze łask na dusze, które zbliŜą się do 
źródła Miłosierdzia Mego i która dusza przystąpi 
do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego od-
puszczenia win i kar.” Pozwólmy zatem, Ŝeby 
zmartwychwstały Pan obdarzył nas swoimi 
darami. 
 

 
 
 

 
 

śyczymy, aby chociaŜ w małej części 
Kartka z Liturgii stała się dla wielu 
impulsem do większego zaintereso-
wania i pokochania tego, czym  
wszyscy Ŝyjemy - LITURGII. 

Wszystkie uwagi, pomysły i refleksje 
prosimy kierować na nasz adres: 
KOŁO LITURGICZNE Z-GWSD 
GOŚCIKOWO - PARADYś 
66 - 203 JORDANOWO 


