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Triduum Paschalne. Obchód liturgiczny w Kościele rzymskim rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończący się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Bywa traktowany jako osobny, najkrótszy okres liturgiczny
bądź część okresu Wielkanocy. Sięga korzeniami
V w. – już św. Augustyn pisał o „najświętszym
Triduum ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego” Chrystusa.
Triduum nazwa pochodzi to z języka łacińskiego
i oznacza „trzy dni”, chociaż w praktyce może
wydawać się, że Triduum Paschalne trwa 4 dni
i składa się z Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania.

żydowska, czyli święto obchodzone na pamiątkę
wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, ale
z niej się wywodzi. Jak podaje Księga Wyjścia
(Wj 12) wyjście Żydów z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Ofiara z baranka stała się zatem ważnym elementem celebracji święta Paschy. W chrześcijaństwie to właśnie Chrystusa uznaje się za Baranka Paschalnego, który dopełnił zbawczej ofiary za grzechy
całego świata: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
obdarz nas pokojem.

Rozbieżność ta wynika z faktu, że obchód niedzieli i uroczystości rozpoczyna się w Kościele
wieczorem dnia poprzedniego. Zatem Triduum
Paschalne rozpoczyna się wieczorem w Wielki
Czwartek, czyli w wigilię Wielkiego Piątku. Potem
jest Sobota, która zaczyna się wieczorem w Piątek, i Niedziela, która zaczyna się w sobotni wieczór. W takim razie liturgia zajmuje, zgodnie
z nazwą, 3 dni, przy czym te trzy dni stanowią
jeden wspólny obchód liturgiczny; żadna z liturgii
tych dni nie kończy się błogosławieństwem czy
rozesłaniem.
Z kolei drugi człon nazwy – Paschalne – wywodzi
się od hebrajskiego słowa „pesach”, które oznacza „przejście” i w chrześcijaństwie odnosi się do
przejścia człowieka ze stanu grzechu do stanu
odkupienia; przejścia Jezusa z tego świata do
Ojca oraz prawdziwego i ostatecznego przejścia
od śmierci do życia, które to dokonało się przez
ofiarę Chrystusa na krzyżu.
Pascha Chrystusa nie jest tym samym, co Pascha

Warto pamiętać, że to właśnie podczas uczty
paschalnej, Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. Następnego dnia umarł na krzyżu.
Triduum Paschalne stanowi szczyt roku liturgicznego. Celem i treścią obchodu jest bowiem celebracja tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Msza święta w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę
i ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa przez Chrystusa. Po liturgii
opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały
rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament.
Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje
ono puste, a Eucharystia zostaje przeniesiona do
specjalnie przygotowanej kaplicy – ołtarza adoracji, zwanej „Ciemnicą”. Tam wierni czuwają,
wspominając modlitwę Jezusa w Ogrójcu Jego
pojmanie i przesłuchania. W ten sposób wchodzą
w czas męki Chrystusa.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
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Liturgię słowa w Niedzielę Palmową kończy czytanie opisu męki Pańskiej.
W tym roku pochodzi ono z Ewangelii wg św. Łukasza. Po Mszy świętej wrócimy
Jezusa do Jerozolimy
Iz 50,4-7 Nie zasłoniłem dziś do naszych domów w poważnym nastroju, mając w sercu los Jezusa. Choć
tłumy witały Go entuzjastycznie, to jednak On wiedział, że była to radość barmojej twarzy przed
dzo powierzchowna. Jego w Jerozolimie czekają królewskie szaty, królewska kozniewagami i wiem, że
nie doznam wstydu
rona i tron. Szaty jednak będą szydercze, korona cierniowa, a tronem będzie
Flp 2,6-11 Chrystus uniżył drzewo krzyża. Dzisiejsza Ewangelia zarysowuje nam program na najbliższe dni.
samego siebie, dlatego Warto przeżywać je świadomie i czuć się duchowo blisko Jezusa, wchodząc we
Bóg Go wywyższył
wszystkie wydarzenia począwszy od namaszczenia w Betanii, a na śmierci krzyżowej kończąc. Syn Boży spotkał na swojej ostatniej drodze wiele dobra, ale
Łk 22,14-23,56
jeszcze więcej zła i niewdzięczności. Pokazał jednak chrześcijanom wszystkich
Męka naszego Pana
czasów, że na tej trudnej drodze można w pełni oddać swoje życie Bogu, który
Jezusa Chrystusa
jest miłością, ale również sprawiedliwością i prawdą. Dlatego właśnie nie musimy poniżać się do poziomu ludzi złych i niesprawiedliwych, nie musimy szukać własnej sprawiedliwości
i zemsty. Możemy zachować w swoich sercach płomień miłości, być dziećmi Bożymi. To niezwykle ważne
w czasach, kiedy widzimy tyle ludzkiej krzywdy.
o. Dariusz Pielak SVD
Łk 19,28-40 Wjazd

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I

Wysłuchaliśmy wstrząsających słów
Apostoła z Listu do Filipian. Słowa te są
streszczeniem całej tajemnicy paschalnej. Streszczenie jest zwięzłe, równocześnie treść niezgłębiona, na miarę tajemnicy. Św. Paweł doprowadza nas do samej
granicy tego, co w dziejach stworzenia
zaistniało pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a co swój
szczyt i pełnię znalazło w Jezusie Chrystusie. Ostatecznie
- w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu.
Chrystus Jezus "istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze
sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do
śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go ... wywyższył" (Flp 2,6-9).
Tak oto "słowa życia wiecznego" zostały wypowiedziane
poprzez krzyż i śmierć. Nie były tylko teorią. Pozostały
rzeczywistością pomiędzy Tym, który JEST: jest wieczny
i nieprzemijający - a tym, który przemija, któremu postanowione jest  raz umrzeć (Hbr 9,27). Równocześnie, jako
istota stworzona na obraz i podobieństwo Boga, człowiek
czeka na słowa życia wiecznego. Znajduje je w Ewangelii

Chrystusa. Ostatecznie potwierdzają się one w Jego
śmierci i zmartwychwstaniu.
Do kogóż pójdziemy?
Chrystus jest Tym, który nie przestaje "objawiać w pełni
człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu jego najwyższe powołanie". Okazuje ... "w samym objawieniu tajemnicy
Ojca i Jego miłości". Tak mówi Sobór Watykański II
w Konstytucji Gaudium et spes (n. 22). […]
Chrystus w pełni objawia człowiekowi - każdemu z nas
- człowieka. Czyż objawiłby "w pełni", gdyby nie przeszedł również przez ten bezmiar cierpienia i wyniszczenia? Gdyby wreszcie nie zawołał na krzyżu: "czemuś
mnie opuścił"?
Przeogromny jest obszar doświadczeń człowieka. Niewypowiedziana skala jego cierpień. Ten, który ma "słowa
życia wiecznego", nie zawahał się osadzić tego słowa we
wszystkich wymiarach ludzkiej doczesności… "Dlatego też
Bóg Go nad wszystko wywyższył" (Flp 2,9). Dlatego "Jezus
Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca" (tamże, w. 11).
I w ten sposób świadczy o "najwyższym powołaniu człowieka": żadne upośledzenie, cierpienie, wyniszczenie "nie
zdoła nas odłączyć od miłości Bożej" (por. Rz 8,35) - tej,
która jest w Jezusie Chrystusie.
Homilia z Mszy w Niedzielę Palmową 1988
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Dzisiaj Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna
Wielki Tydzień, w którym sprawujemy zbawcze misteria
dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego
życia. Wszystkich Parafian i Gości obejmujemy modlitwą i życzymy, by Chrystus Zmartwychwstały obdarzył
nas jednością, miłością i pokojem.
2. W Wielki Czwartek rozpocznie się Triduum Paschalne,
zapraszamy na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej na godz.
18:30. Po Mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do Ciemnicy i adoracja do godz. 21:00. W tym dniu dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa i Eucharystii.
3. W Wielki Piątek o godz. 9:00 Ciemna jutrznia, a po
niej adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo
Drogi Krzyżowej o 18:00. Następnie o 18:30 Liturgia Męki
Pańskiej z Adoracją Krzyża. Wielki Piątek jest jedynym
dniem w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. Na
zakończenie liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja Najświętszego
Sakramentu do 22:00. W Wielki Piątek obowiązuje post
ścisły. Ofiary z tego dnia przeznaczone są na renowację
Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie. W tym dniu rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia
Bożego. Spowiedź o godz. 9:30-11; 15-16; 17-18.
4. W Wielką Sobotę o godz. 9:00 Ciemna Jutrznia, a po
niej adoracja Najświętszego Sakramentu. Poświęcenie
pokarmów na stół wielkanocny o godz. 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 oraz przed Mszą św. Wigilii
Paschalnej, w Maćkowej Rudzie o godz. 10:00. O godz.
20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. Zaczyna się ona
obrzędem poświęcenia ognia na zewnątrz kościoła,
potem rozbudowana liturgia słowa oraz odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych. Na zakończenie wyruszymy
w Procesji Rezurekcyjnej, prosimy o przygotowanie
procesji i zaangażowanie się dzieci, młodzieży i pozostałych wiernych. Na liturgię przynosimy świece na
obrzęd odnowienia przyrzecze chrzcielnych. Spowiedź o
godz. 10-12; 14-16; 17-18.
5. W Niedzielę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. w kościele parafialnym o 6:00, 12:00,
15:00 i w Maćkowej Rudzie o 10:30. W II Dzień Świąt w
Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym: o 9:00, 12:00, 15:00 i w Maćkowej Rudzie o
10:30. Ofiary na KUL.
6. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Koło Róż. z Remieńkinia 220zł, z Mikołajewa 150zł.

7. Różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji
pokoju o godz. 17:30 (poniedziałek-czwartek). We środę
po Mszy wieczornej spotkanie dla mężczyzn którzy chcą
należeć do Bractwa św. Józefa.
8. W naszej parafii powstaje Róża Różańcowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus modląca się o świętość kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne. Informacje i zapisy pod tel. 696572707.
9. Spotkanie dla młodzieży do bierzmowania po Mszy
o 12:00. Nauka przed chrztem sobota godz. 17:00.
10. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 600zł. Dzisiaj
ofiary na fundusz remontowy.
11. Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie, a naszych parafian oraz wspólnoty
na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, za wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały rok dla danej
miejscowości, który obecny jest w naszej kaplicy adoracji, by wypraszać Boże bł. dla wszystkich rodzin. Plan
adoracji na kolejne miesiące i lista do dobrowolnego
zapisania się jest wyłożona na ołtarzu św. Romualda.
12. Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania z oferty posiłków na wynos. Można również zgłosić się do
pracy w kuchni i w restauracji. Informacje i szczegóły
pod tel. 789190068.
13. Parafia OO. Franciszkanów w Suwałkach zaprasza
na warsztaty muzyczne. Szczegóły na plakacie.
(Ciąg dalszy ze strony 4)

W Wielki Piątek cały dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, odprawiane są również
Drogi Krzyżowe, a wiernych obowiązuje ścisły
post. W czasie liturgii odczytuje się opis Męki
Pańskiej według św. Jana, a po modlitwach
w intencji całego świata i po adoracji Krzyża
następuje tzw. Missa praesanctificatorum (łac.
„Msza darów uprzednio konsekrowanych”), podczas której nie ma konsekracji, ale w ramach
Komunii św. rozdaje się wcześniej konsekrowane, przyniesione z ciemnicy, hostie. Podczas
wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony.
Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej

BIULETYN
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - za Karola Nowel z ok. ur. o Boże bł.
9:00 - +Stanisław i Jadwiga Jabłońscy
12:00 - +Teresa Chrulska
12:00 - +Jadwiga Kamińska, +r. Maciejewskich, Bobrowskich, Szulińskich
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Andrzej Strumiłło 2r. śm.
7:30 - +Irena Gryguć 1r. śm.
18:30 - za Darię i Marcina w rocz. ślubu o Boże bł.
7:30 - +Irena Bobrowska
18:30 - za Huberta o łaskę nawrócenia i Boże bł
7:30 - za Koło Róż. św. Rodziny o Boże bł. dla rodzin
7:30 - za Marka o szczęśliwą operację, łaskę zdrowia,
Boże bł. dla całej rodz.
18:30 - o Boże bł. op. Maryi dla r. Hołubowicz
18:30 - +Władysława Tarasiewicz 9m. po śm.

18:30 - za o. Jacka i kapłanów posługujących
w Wigrach o Boże bł., op. Maryi (od uczestników rekol.)
18:30 - w intencjach pielgrzymów i ofiarodawców
18:30 - +Jan i Helena Tomaszewscy
9:00 - Ciemna Jutrznia

Grobem Pańskim. Monstrancja jest przykryta
białym welonem na pamiątkę całunu, którym
spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora
i przez cały następny dzień trwa adoracja.
W Wielką Sobotę wierni niosą do kościołów tzw.
„święconkę”, czyli koszyk wypełniony potrawami
o symbolicznym znaczeniu: jajka są symbolem
nowego życia, baranek – zmartwychwstania
Chrystusa, chleb gwarantuje dobrobyt i nawiązuje do Ciała Pana Jezusa, wędlina to symbol dostatku, sól natomiast chroni przed zepsuciem.
Wielu chrześcijan gromadzi się także na modlitwie przy Grobie Pańskim.
Po zachodzie słońca rozpoczynają się obchody
tzw. Wigilii Wielkanocnej. Jest to początek cele-

18:00 - Droga Krzyżowa
18:30 - Liturgia Męki Pańskiej
9:00 - Ciemna Jutrznia
20:00 - dziękcz. za chrzest św. Pawła o odnowienie,
o Boże bł. op. Maryi
20:00 - +Aniela i Piotr Baluta
20:00 - +Andrzej, Jadwiga, Piotr +r. Merskich
6:00 - za parafian
6:00 - +Bolesław Krajewski (g.1)
6:00 - +Ryszard Dębski (od r. Albosztów)
12:00 - +Zenon Zieliński 7r. śm.
12:00 - +Czesław Nieszczerzewski (od Sąsiadów)
15:00 - za Ojczyznę, o oddalenie zagrożeń i pokój
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Tadeusz, Czesława, Jan +r. Gryszkiewiczów
i Świackich
9:00 - +Janusz Domysławski
9:00 - +Bolesław Krajewski (g.2)
12:00 - +Tomasz Krawczuk 31r. śm.
12:00 - +Irena, Czesław, Apolonia, Ewa, Piotr, Franciszka z r.Chaleckich, Tadeusz Zieliński
15:00 - +Józef Hołubowicz
Maćkowa Ruda:
10:30 - +r. Trockich, Trzcianowskich, Kozłowskich,
Pietkiewiczów i d.w.c.ć.

bracji Zmartwychwstania i zaczyna wówczas
obowiązywać biały kolor szat liturgicznych. Liturgia Wigilii składa się z 4 części: Liturgii Światła,
Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej (w czasie której
chrzci się katechumenów, a nawet jeśli sakrament chrztu nie jest sprawowany, to i tak wspólnota odnawia przyrzeczenia chrzcielne) oraz
Liturgii Eucharystycznej. W niektórych parafiach
na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze
procesja rezurekcyjna, ale najczęściej jest ona
przenoszona na niedzielny poranek ze względów
praktycznych.
Wigilia Wielkanocna kończy okres Triduum Paschalnego.
opracował
ks. diakon Paweł Jakubczyk / http://malkowice.przemyska.pl/

