TRIDUUM PASCHALNE
KOMENTARZE
Pisząc komentarze liturgiczne należy zwrócić uwagę dla jakiej grupy wiernych są przeznaczone.
Podczas Triduum Paschalnego przeżywanego na sposób rekolekcyjny celebracje mogą być sprawowane wraz ze wszystkimi wiernymi, w parafii albo tylko dla członków Ruchu. Komentarze powinny
być także przystosowane do wyboru formy obrzędów.
Pamiętajmy, że komentarz jako element katechezy liturgicznej powinien być dostosowany do
lokalnych warunków. Wszelkie przykłady mają znaczenie wyłącznie pomocnicze i należy z nich korzystać roztropnie. Zależnie od przygotowania wspólnoty – można rozpocząć od wyboru gotowych
komentarzy, a następnie, w kolejnych latach poprzez drobne przeróbki można dojść do samodzielnego ich pisania przez komentatorów parafialnych.
Komentarzy na jednej liturgii nie musi być dużo – nawet podczas Triduum Paschalnego. Sam
przebieg obrzędów, same czytania, homilie już wiele mówią wiernym, którzy słuchają, którzy uważnie uczestniczą w liturgii. Pamiętajmy, by nie nużyć nimi wiernych – ma to znaczenie zwłaszcza
w typowej rzeczywistości parafialnej. Komentarze mają pomóc w skupieniu, w świadomym i czynnym uczestnictwie, w zwróceniu uwagi na jakiś element celebracji. W grupie rekolekcyjnej, gdy
uczestnicy są lepiej przygotowani mogą być dłuższe, można używać bardziej skomplikowanych wyrażeń, są one bowiem wyjaśniane w czasie katechez czy innych elementów formacji.

CHRYSTUS UKRZYŻOWANY
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Grupa wiernych: wspólnota parafialna, parafia wiejska

Po raz pierwszy w dziejach naszej parafii odbędzie się teraz obrzęd umycia nóg. Ministranci prowadzą mężczyzn – przedstawicieli parafii do miejsca przed ołtarzem. Chrystus zostawił nam przykład pięknej, służebnej
miłości. Służmy zatem sobie nawzajem w codziennym życiu. To właśnie
wyraża ten obrzęd.

Przed
obrzędem
umywania
nóg

Usiądźmy, rozpoczyna się obrzęd przygotowania darów. W dniu dzisiejszym ma on szczególnie uroczysty przebieg. Przedstawiciele Caritas
parafialnego zaniosą do ołtarza dary na rzecz ubogich naszej parafii. Stanowią one owoc naszych wielkopostnych wyrzeczeń, by przyjść

Przed
procesją
z darami
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z pomocą bliźnim w potrzebie. Czynimy to w duchu miłości na wzór
Chrystusa, by Jego ofiara nas także do ofiary przynaglała. W czasie tego
obrzędu śpiewamy pieśń: „Gdzie miłość prawdziwa i dobroć”, radując się
z rocznicy ustanowienia Eucharystii.

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Grupa wiernych – wspólnota parafialna z udziałem uczestników rekolekcji
Formy obrzędów:
•intencje modlitwy powszechnej śpiewa diakon od ambony, a modlitwę odmawia
z miejsca przewodniczenia główny celebrans
• ukazanie krzyża z udziałem diakona, forma 2, wszyscy obecni adorują krzyż,
zob. Mszał s. 141-142

Przed
modlitwą
wiernych

Za chwilę przedstawimy Bogu nasze prośby w modlitwie powszechnej.
Dzisiaj ma ona szczególnie uroczysty przebieg. Poszczególne intencje będzie śpiewał diakon od ambony, potem nastąpi chwila ciszy, abyśmy mogli sami zanosić je do Boga w naszych sercach. Po chwili nastąpi modlitwa kapłana – przewodniczącego zgromadzenia, która podsumuje nasze
modlitwy.

Przed
adoracją
krzyża

Za chwilę krzyż – znak naszego zbawienia – zostanie uroczyście wniesiony do prezbiterium. Diakon trzykrotnie zatrzyma się śpiewając „Oto
drzewo krzyża”. Odpowiemy wówczas „Pój-dźmy z pokłonem”, a następnie przyklękniemy na chwilę. Po umieszczeniu krzyża w prezbiterium. Każdy będzie mógł podejść i oddać mu cześć, np. poprzez przyklęknięcie czy ucałowanie. Wyrazimy w ten sposób naszą miłość do
Chrystusa-Odkupiciela.

CHRYSTUS POGRZEBANY
JUTRZNIA PRZY GROBIE PAŃSKIM
Grupa wiernych, okoliczności: wspólnota parafialna, parafia wielkomiejska, zapoczątkowanie praktyki odmawiania jutrzni

Przed
rozpoczęciem

Zgromadziliśmy się w kaplicy Grobu Pańskiego, aby odmówić jutrznię –
poranną modlitwę Kościoła. Posługujący rozdają kartki z tekstami.
Rozpoczniemy od znaku krzyża na ustach i psalmu wezwania. Będziemy
sławić Pana, który za nas został umęczony i złożony do grobu.

nr 199

2

Teraz odmówimy kolejno trzy psalmy z antyfonami z podziałem na chór
męski i żeński. Włączajmy się w śpiew wraz z kantorem i kantorką. Rozważając uniżenie i mękę naszego Pana sławmy Jego dzieło i rozważajmy
Jego nakazy. O Nim to mówi Pismo: „Byłem umarły, a oto jestem żyjący
na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani”.

Przed
psalmodią

Wielki cud Bóg sprawił – Jego Syn cierpiał za nas, umarł i zstąpił do Otchłani. Ale trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał. Pamiętajmy o tym
w naszych troskach i kłopotach. Jeśli dochowamy wierności, jeśli się będziemy nawracali – będziemy żyć w obecności Pana. Słowa te prorok
Ozeasz kładzie w usta narodu wybranego. Mają one nieprzemijające znaczenie.

Przed
czytaniem
Oz 6, 1-2

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Z OBRZĘDEM „EFFETHA”
Grupa wiernych: uczestnicy rekolekcji
Pomoce: Triduum Paschalne. Podręcznik, s. 307-310, Triduum Paschalne.
Homilie, s. 51-66.
Formy: czytanie krótkie, dobrane Rz 10, 8-10

„Jezus jest Panem” – te słowa radośnie dźwięczą w naszych sercach,
wzywają do umacniania naszej wiary w Chrystusa-Odkupiciela. Wiarę tę
pragniemy głosić. Pomoże nam w tym obrzęd „Effetha”, który przeżyjemy po homilii.

Przed
czytaniem

CHRYSTUS
ZMARTWYCHWSTAŁY
WIGILIA PASCHALNA
Grupa wiernych: wspólnota parafialna z udziałem diakona i uczestników rekolekcji

Stajemy z zapalonymi świecami w rękach i z uwagą wsłuchajmy się
w śpiew kantora. Śpiew ten to „Exsultet” – orędzie wielkanocne. Podkreśla ono radość ze zmartwychwstania. Z całego serca i z całej duszy
wysławiajmy Boga i Jego Syna, który spłacił Ojcu dług naszej winy. On
uwolnił nas z ciemności grzechów i zanurzył w swoim świetle.

Przed
Orędziem
Paschalnym
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Przed
liturgią
słowa
czyta diakon

Po liturgii światła, następuje teraz liturgia słowa. Usłyszymy siedem
czytań Starego Testamentu i dwa z Nowego. Będziemy wspominali
dzieła naszego zbawienia: od stworzenia świata, poprzez ofiarę Abrahama, przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, czasy proroków aż po
pełnię czasów. W rozważaniach pomogą nam modlitwy, które kapłan
odmówi po każdym z czytań.

MSZA W DZIEŃ
Grupa wiernych, okoliczności: parafia (dotąd nie stosowano pokropienia w czasie
niedzielnej Eucharystii)

Przed
obrzędem
poświęcenia
wody
kapłan

Podczas każdej niedzieli Okresu Wielkanocnego w naszej parafii podczas
głównej Mszy św. będzie odbywał się obrzęd poświęcenia wody i pokropienia nią wiernych. Przypomina on nasz chrzest, nasze powstanie ze
śmierci do życia. Jest on sakramentem wielkanocnym, który czyni z nas
członków ludu Bożego i pozwala nam uczestniczyć w Eucharystii spełniając wspólne kapłaństwo. Składajmy zatem Bogu Ojcu ofiarę Chrystusa za
nasze grzechy i za grzechy całego świata

Przed
prefacją
kapłan

W prefacji w dniu dzisiejszym dziękujemy Bogu za Jego Syna, Chrystusa,
który za nas ofiarował się jak Baranek. On zwyciężył śmierć naszą,
zgładził grzechy. A zatem śpiewajmy z radością.

opr. Wojciech Kosmowski

WARTO SKORZYSTAĆ

• Triduum Paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy i dla służby liturgicznej, pr zb., wyd. 2
poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012
• F. Blachnicki, Triduum Paschalne. Homilie, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012
• Strona Centralnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie o Triduum Paschalnym:
http://www.oaza.pl/cdl/triduum/
• Komentarze „Wieczernika” na Triduum Paschalne z lat poprzednich i inne zasoby:
http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/triduum-paschalne-1_id1620
• Materiały ze strony brewiarz.pl: http://brewiarz.pl/czytelnia/triduum.php3
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