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On bowiem nie przestaje się za nas 
ofiarować i wstawia się za nami  
u Ciebie jako nasz Obrońca.  
Raz ofiarowany więcej nie umiera, 
lecz zawsze Ŝyje jako Baranek zabity. 

 
(fragment III prefacji Wielkanocnej) 
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Triduum Paschale Christi 
 
Wielki Czwartek — Jest to dzień, w którym podczas Ostatniej Wieczerzy nasz Pan Jezus Chrystus  
ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to takŜe dzień pojmania Pana Jezusa w Ogrójcu.  
W tym dniu biskup w otoczeniu kapłanów na Mszy KrzyŜma odprawianej w katedrze święci oleje, które 
uŜywane są w całej diecezji do udzielania sakramentów. Jest to znak jedności biskupa z prezbiterami.  
Podczas wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej ma miejsce obrzęd obmycia nóg (łac. mandatum), który 

wskazuje na jedność, miłość i pokorę. Po uroczystej Eucharystii Najświętszy Sakrament 
przenosi się do kaplicy adoracji.  
 
Wielki Pi ątek —  Jest to dzień Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. W dniu tym szczególną 
uwagę zwracamy na KrzyŜ, oddajemy mu szczególną cześć przez ucałowanie  
i przyklęknięcie przed nim. Stajemy w tym dniu przed Bogiem w milczeniu. Nie grają organy 
ani Ŝadne inne instrumenty. Jesteśmy pogrąŜeni w zadumie - Jezus Chrystus oddaje dziś swoje Ŝycie za 
kaŜdego z nas. Zgodnie z wielowiekową tradycją, po ukończeniu Liturgii Męki Pańskiej, przenosi się 
Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego i wystawia do adoracji, która trwa do Wigilii Paschalnej.    

Wigilia Paschalna – Liturgia Wigilii Paschalnej jest 
zwana z łaciny: „mater omnium vigiliarum”, czyli matką 
wszystkich wigilii. Rozpoczyna się po zmroku obrzędem 
błogosławieństwa ognia. Zapala się Paschał - znak 
Chrystusa. Wymowne jest wezwanie „Światło 
Chrystusa” - ukazujące, Ŝe Chrystus rozświetla mroki 
grzechu i śmierci. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej 
błogosławimy takŜe wodę. W tym dniu bowiem pierwsi 
chrześcijanie przyjmowali sakrament chrztu świętego. 
Liturgia Wigilii Paschalnej jest juŜ świętowaniem w 
radości Zmartwychwstania Chrystusa, dlatego teŜ 
powinna się zakończyć procesją rezurekcyjną. 

 Czas Wielkanocnych Tajemnic to 
czas Życia, które dzięki Miłości 
zwyciężyło śmierć. Niech miłość 
Zmartwychwstałego Chrystusa dodaje 
nam sił w ciągłym przechodzeniu z 
ciemności do światła, z niewoli grzechu 
do wolności Dzieci Bożych, ze śmierci do 
życia.  
 P r z e o g r o m n a  m i ł o ś ć 
zmartwychwstałego Pana, która 
wszystko potrafi przezwyciężyć, niech 
jednoczy nas przy sercu Zwycięskiego 
Króla, a Boży pokój i łaska spoczną na 
wszelkim trudzie i dziele podjętym w 
Jego imię. 
 Niech w Roku Eucharystii nasze 
oczy częście j  zwracają się  ku 
Chrystusowi ukrytemu w białym 
chlebie, z którego każdego dnia możemy 
czerpać siły do dalszej pracy  
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ALLELUJA!  
PAN ZMARTWYCHWSTAŁ! 
BoŜe, Ty w dniu dzisiejszym, przez Twojego Syna pokona łeś śmier ć 
 i otworzyłe ś nam bramy Ŝycia wiecznego, spraw aby śmy obchodz ąc 
uroczysto ść Zmartwychwstania Pa ńskiego, zostali odnowieni przez 
Ducha Świętego i mogli zmartwychwsta ć do nowego Ŝycia  
w światło ści. 

( kolekta z Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego) 
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