TRIDUUM
PASCHALNE

KOMENTARZE

CHRYSTUS UKRZYZOWANY
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Komentarz
wstępny
(przed rozpoczęciem
śpiewu na wejście)

Za chwilę zakończy się Wielki Post. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna najkrótszy i najważniejszy okres liturgiczny — Triduum Paschalne. Będziemy kolejno przeżywać tajemnice Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa pogrzebanego i Chrystusa zmartwychwstałego.
Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej wspominamy ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.

Przed „Chwała
na wysokości
Bogu”

Podczas uroczyście śpiewanego hymnu „Chwała na wysokości Bogu” będą biły wszystkie kościelne dzwony i dzwonki. Potem zamilkną
aż do Wigilii Paschalnej. Wraz z nimi zamilkną organy. Ta cisza ma
być znakiem zachęcającym nas do milczącego pochylenia się nad
cierpieniem Chrystusa.

Przed
czytaniami

W pierwszym czytaniu usłyszymy jak Bóg nakazuje Mojżeszowi
i Aaronowi obchodzić Paschę po wszystkie pokolenia jako święto dla
uczczenia Pana. Kolejne czytania mówią o Ostatniej Wieczerzy —
uczcie paschalnej, którą Jezus spożył ze swymi uczniami. W liście do
Koryntian usłyszymy o ustanowieniu Eucharystii, a w Ewangelii zobaczymy Jezusa umywającego uczniom nogi.

Na koniec

Najświętszy Sakrament zostanie teraz procesyjnie przeniesiony do
miejsca adoracji. Możemy dziękować Jezusowi za dar Eucharystii
i kapłaństwa, za to, że jest z nami. Po zakończeniu liturgii z ołtarza
zostanie zdjęty obrus. Puste tabernakulum, odkryty ołtarz przypominają o uwięzieniu Jezusa.
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LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
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Komentarz
wstępny

Gromadzimy się dziś, aby rozważyć mękę naszego Zbawiciela. Liturgia Męki Pańskiej składa się z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji
krzyża i komunii świętej.
Rozpoczynamy w zupełnej ciszy. Kapłan po wejściu modli się
w postawie najgłębszego uniżenia — leżąc krzyżem. My wszyscy
towarzyszymy jego modlitwie klęcząc.

Przed
czytaniami

Czytania mówią o męce Jezusa. Czwarta pieśń sługi Pańskiego
z Księgi Izajasza to najbardziej przejmująca zapowiedź męki
Zbawiciela. Refrenem psalmu są słowa, którymi modlił się Jezus na
krzyżu. List do Hebrajczyków wzywa nas do ufności w łaskę i Boże
miłosierdzie, które otrzymujemy dzięki cierpieniu Jezusa. Ewangelia
to opis męki Pana Jezusa według św. Jana.

Przed
modlitwą
powszechną

Modlitwa powszechna w Wielki Piątek ma szczególnie uroczysty
charakter. Najpierw kapłan wzywa na do modlitwy w danej intencji.
Potem modlimy się w ciszy. Następnie kapłan kończy modlitwę
wspólnym wezwaniem do Boga.

Przed adoracją
Krzyża

Rozpoczynamy adorację krzyża. Zostanie uroczyście wniesiony zasłonięty krzyż. Będzie stopniowo odsłaniany. Za każdym razem na wezwanie kapłana będziemy odpowiadać: „Pójdźmy z pokłonem”, potem nastąpi indywidualna adoracja (przez kapłanów i asystę)*.
(Następnie kapłan uniesie krzyż, abyśmy przez chwilę adorowali go
w ciszy)*.

Przed
komunią św.

Ostatnia część liturgii Męki Pańskiej to Komunia św. Chrystus
wywyższony na krzyżu przychodzi do nas w Eucharystii.

Przed
przeniesieniem
do grobu

Najświętszy Sakrament zostanie teraz przeniesiony do grobu.
Będziemy mogli trwać przy Chrystusie umęczonym za nasze grzechy.

CHRYSTUS POGRZEBANY
W tym dniu nie celebruje się Eucharystii ani żadnych nabożeństw.
Kościół „oczekuje powrotu Oblubieńca” modląc się liturgią godzin.

CHRYSTUS
ZMARTWYCHWSTAŁY
WIGILIA PASCHALNA
Komentarz
wstępny
(przed wyjściem
kapłana z asystą
z zakrystii)

Wigilia Paschalna to najważniejsza liturgia w roku, główny obchód
zmartwychwstania Jezusa. Składa się z czterech części: Obrzędu
Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej.
Obrzęd światła rozpoczyna się przez kościołem. Po poświęceniu
ognia kapłan oznacza paschał literami A i Ω, datą bieżącego roku
oraz ozdobi go ziarnami kadzidła. Paschał zapalony od ogniska zostanie uroczyście wniesiony do kościoła, w którym wcześniej zostaną
wygaszone wszystkie światła. Tak Chrystus zmartwychwstały rozjaśnia ciemności naszych grzechów. Będziemy zapalać nasze świece
od paschału.

Przed
orędziem
paschalnym

Za chwilę diakon/kapłan* wyśpiewa orędzie paschalne — hymn
sławiący dobroć Boga, Chrystusa–Zwycięzcę i wielkie cuda dziejące
się tej nocy.

Przed
czytaniami

Liturgia słowa podczas Wigilii Paschalnej jest szczególnie bogata.
Składa się z dziewięciu czytań. Czytania ze Starego Testamentu
opisują historię zbawienia począwszy od stworzenia świata. Potem
usłyszymy opowiadanie o ofiarowaniu przez Abrahama swego syna
zapowiadające ofiarę Jezusa. Przejście przez Morze Czerwone
opisane w czytaniu z Księgi Wyjścia jest zapowiedzią przejścia przez
wody chrztu. Kolejne czytania zostały zaczerpnięte z ksiąg
prorockich. Mówią o Bogu, który przychodzi do człowieka,
przygarnia go i odnawia.
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Przed „Chwała
na wysokości
Bogu”

Podczas uroczystego śpiewu „Chwała na wysokości Bogu” zabrzmią
wszystkie dzwony w kościele milczące od Wielkiego Czwartku. Jest
to znak przejścia od Starego do Nowego Testamentu.
Następnie usłyszymy czytanie z listu św. Pawła do Rzymian mówiące o tym, że przez chrzest jesteśmy włączeni w zmartwychwstanie
Jezusa. W Ewangelii niewiasty znajdują pusty grób. Nie ma w nim
Jezusa. Dwóch mężów w białych szatach mówi, że zmartwychwstał.

Przed liturgią
chrzcielną

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych to moment, do którego przygotowywaliśmy się przez cały Wielki Post. Mamy świadomie potwierdzić, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Najpierw wezwiemy wstawiennictwa wszystkich świętych, potem kapłan pobłogosławi wodę. Przy
zapalonych od paschału świecach odnowimy przyrzeczenia złożone
przy chrzcie świętym.

Po
poświęceniu
wody

Zapalimy teraz świece. Przekazujmy sobie ogień zapalony od paschału. Jest to znak, że nasze światło czerpiemy od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Przed procesją

Na zakończenie Wigilii Paschalnej wyjdziemy w procesji z kościoła,
aby ogłosić światu, że Chrystus zmartwychwstał.

MSZA W DZIEŃ
Przed
czytaniami

Słowo Boże mówi dziś o zmartwychwstaniu Jezusa. Czytanie z Dziejów Apostolskich to poruszające świadectwo św. Piotra — świadka
życia, męki i zmartwychwstania Zbawiciela. Psalm responsoryjny jest
radosnym hymnem wielbiącym wielkie dzieła Boże. W drugim czytaniu św. Paweł wzywa nas /abyśmy dążyli do tego, co jest w górze*/
do radykalnego odnowienia naszego życia*/. Ewangelia opisuje znalezieniu pustego grobu przez Piotra i Jana. Ujrzeli i uwierzyli, że Jezus powstał z martwych.
Uroczysty charakter najważniejszego święta chrześcijan podkreśla
śpiewana po drugim czytaniu sekwencja — hymn mówiący o zmartwychwstaniu.

* gwiazdkami oznaczono teksty dotyczące miejsc, w których liturgia przewiduje
możliwość wyboru
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opr. Agata i Krzysztof Jankowiakowie

