
Dzień Dobry 

Temat:  Misterium paschalne Chrystusa w liturgii Kościoła. 

 

Bardzo proszę zapoznać się z poniższym tekstem a następnie przepisać tabelkę do zeszytu 

(klasy IIB, IIIK i IIIM uzupełniają tabelę, która była zaczęta jeszcze na zajęciach w szkole) 

 

Pascha – święto, które Żydzi obchodzili co roku na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej i cudownego 

przejścia przez morze Czerwone. W noc wyjścia z Egiptu, Bóg polecił im  zabić baranka i jego krwią 

naznaczyć drzwi domów, aby ominęła ich kara przeznaczona dla Egipcjan. Krew baranka stała się dla nich 

ratunkiem. 

To wydarzenie było zapowiedzią śmierci i zmartwychwstania Jezusa, który został zabity tuż przed 

żydowskim świętem paschy. Jezus jest wypełnieniem zapowiedzi Starego Testamentu. On stał się 

Barankiem Paschalnym, którego krew uwalnia ludzi od grzechu i ratuje od śmierci wiecznej. 

Triduum Paschalne – liturgiczna celebracja trzech nocy przed uroczystością Zmartwychwstania 

Pańskiego, czyli : nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, nocy z Wielkiego  Piątku na Wielką Sobotę 

(Wigilię Paschalną) i z Wigilii Paschalnej na Wielką Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wigilia oznacza dzień poprzedzający uroczystość, jak np. :wigilia Bożego Narodzenia, czy wigilia 

Paschalna. 

Paschał - świeca symbolizująca Jezusa Zmartwychwstałego. Umieszcza się na niej: 

-5 czerwonych kropek oznaczających rany Chrystusa, 

- pierwszą i ostatnią literę  greckiego alfabetu, czyli… (alfa) i …(omega). Jezus bowiem o sobie tak 

powiedział: Jam jest alfa i omega; początek i koniec. 

-bieżący rok, który symbolizuje upływający czas. 

Rezurekcja –  uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem na zewnątrz kościoła, w której ogłasza się, 

że Jezus zmartwychwstał;  (z łac. resurrectio znaczy: zmartwychwstanie). 

Krzyżmo –  olej poświęcany przez biskupa w Wielki czwartek; używany potem przy udzielaniu sakramentu 

bierzmowania czy święceniach kapłańskich. 

Wydarzenia z życia Chrystusa 

 

Celebracja tych wydarzeń w liturgii Kościoła 

Wielki Czwartek 

 

Ustanowienie sakramentu Eucharystii i  kapłaństwa 

Ostatnia Wieczerza (Pascha) 

Obmycie nóg Apostołom 

Modlitwa w Ogrójcu 

Zdrada Judasza 

Pojmanie  

 

Wielki Czwartek 

 

Msza krzyżma (rano) 

Msza Wieczerzy Pańskiej (wieczorem) 

Obrzęd obmycia nóg 

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu  

do ciemnicy; obnażenie ołtarza (zdjęcie obrusa, 

świec) 

Wielki Piątek 

 

Sąd i wyrok śmierci 

Wielki Piątek   

 

Liturgia Godzin 



Droga Krzyżowa 

Męka  

Śmierć na krzyżu złożenie do grobu 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

Czytanie opisu Męki Pańskiej (Pasji) 

Adoracja Krzyża  - /nie sprawuje się Mszy św./ 

Przeniesienie Najświętszego sakramentu do Grobu 

Pańskiego. 

 

Wielka Sobota 

Spoczynek w grobie 

Wielka Sobota 

Liturgia Godzin /nie sprawuje się Mszy św/ 

Poświęcenie pokarmów 

 

 

Wigilia Paschalna (sobota wieczorem lub nocą) 

 

Zmartwychwstanie! 

Wigilia Paschalna 

 

1. Liturgia światła ( poświęcenie ognia i 

zapalenie Paschału) 

2. Liturgia Słowa 7 czytań ze ST i 2 z NT) + 

śpiew Alleluja. 

3. Liturgia chrztu; odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych. 

4. Liturgia Eucharystii 

5. Procesja rezurekcyjna 

 

 

Dowiedz się: 

Co wyraża obrzęd obmycia nóg? 

Dlaczego Wielkanoc jest największym świętem chrześcijańskim? 

 

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem władz państwowych nadal obowiązuje 

prawo na podstawie którego w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z 

tej liczby osoby sprawujące posługę. Msze Święte mają być sprawowane bez udziału innych 

wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej.) 

 

Wielkanoc 2020 będzie bez święconki. O ile Triduum Paschalne będzie można 

przeżyć poprzez transmisje (wiele parafii jest do tego przygotowanych lub czyni 

przygotowania), to święcenia potraw przez Internet nie będzie. Można natomiast 

pobłogosławić sobie potrawy tuż przed śniadaniem wielkanocnym w domowym 

nabożeństwie: 

 Przewodniczyć mu powinna głowa rodziny lub najstarszy w rodzinie, każdy sam zdecyduje, kto w 

jego domu taką role prowadzącego powinien odegrać 



Na stole należy zapalić świecę i wypowiedzieć słowa: "Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, a wszyscy 

odpowiadają: "Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja". 

Następnie ktoś z domowników powinien odczytać tekst Pisma Świętego. 

Może to być: 

Tes 5, 16-18: 

Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze 

się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 

Chrystusie względem was. 

Albo 

Mt 6, 31ab.32b-33: 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co 

będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o 

królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane 

Potem prowadzący to domowe nabożeństwo odmówi taką modlitwę: 

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu 

ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i 

jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

A wszyscy odpowiedzą: Amen. 

Na koniec jeszcze modlitwa:  

"Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm 

pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją 

śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków" 

Wszyscy odpowiedzą: Amen. 

Jeśli będą jakieś pytania lub wątpliwości proszę o kontakt przez maila: Ekonomik.religia@gmail.com 

 

Tomasz Mokrzycki 

 


