
 
 
 
 
 

 

 

 



Triduum Paschalne 
Triduum Paschalne to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym. Od 
Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 1 kwietnia, Kościół rozpoczyna 
uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Słowo „triduum” pochodzi 
z języka łacińskiego i oznacza „trzy dni”, chociaż w praktyce może wydawać się, 
że Triduum Paschalne trwa cztery dni i składa się z Wielkiego Czwartku, 
Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania. 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, trzy dni. W 
Wielki Czwartek odbywa się Msza Wieczerzy Pańskiej - tego dnia wyciszone są 
wszystkie dzwonki i dzwony, a zastępuje się je kołatkami. Kościół wycisza się i 
poważnieje. Symbolem tego dnia jest także przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do ciemnicy - to symbol uwięzienia Jezusa w nocy przed 
męką. Msza Wieczerzy Pańskiej pozostaje niezakończona, nie ma podczas niej 
błogosławieństwa wiernych i rozesłania. Liturgia kontynuowana jest dzień 
później. W Wielki Piątek upamiętnia się śmierć Jezusa na krzyżu. Z tej okazji 
wieczorem w kościołach odprawiana jest nie msza, a wielkopiątkowa Liturgia 
Męki Pańskiej, podczas której ma miejsce adoracja krzyża. Tego dnia 
obowiązuje również ścisły post. W Wielką Sobotę, podobnie jak dzień wcześniej, 
nie jest odprawiana msza święta. To dzień wyciszenia i oczekiwania na przyjście 
Jezusa Chrystusa. Od wczesnych godzin porannych wierni adorują Najświętszy 
Sakrament. Tradycją w Wielką Sobotę jest także pójście z koszyczkiem do 
kościoła, by ksiądz poświęcił pokarmy, które zjemy w poranek wielkanocny.  

 



Wigilia Paschalna 
Wigilia Paschalna jest głównym momentem Triduum Paschalnego i całego roku 
liturgicznego. Rozpoczyna się w nocy i jest mszą niedzieli zmartwychwstania.  

Struktura liturgii 

Liturgia światła – kapłan błogosławi ogień, od którego zapala się paschał. 
Następnie na świecy paschalnej kreśli krzyż i litery: A - alfa i Ω – omega, a także 
zapisuje bieżący rok. Oznacza to,  że na początku był Bóg i on też przyjdzie na 
końcu jako Miłosierny Sędzia. Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ 
(gron), które symbolizują pięć ran Chrystusa. Swoją symbolikę ma również 
światło świecy paschalnej, rozjaśniające mroki ciemnego kościoła, odwołuje się 
do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także 
do stworzenia świata kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Kapłan 
wnosi zapalony paschał do świątyni, a wtedy wszyscy zapalają świece od 
płomienia paschału, podając sobie światło. 

Liturgia słowa  – według lekcjonarza przewiduje się dziewięć czytań biblijnych, 
jednak wymagane są trzy. 

Liturgia chrzcielna - błogosławieństwo wody i odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych. 

Liturgia eucharystyczna - jest to ostatnia część liturgii wigilii paschalnej. W jej 
trakcie wierni przyjmują konsekrowany chleb (Ciało Chrystusa).  

Procesja rezurekcyjna i błogosławieństwo 

Uroczystość kończy procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem wokół 
kościoła, który okrąża się raz lub trzy razy. Procesja jest radosnym ogłoszeniem 
zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w 
triumfie Zmartwychwstałego. Jeśli odbywa się po wigilii paschalnej odbywa się 
bezpośrednio po modlitwie po komunii. Następnie udzielane jest 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Jeśli nie odbywa się procesja, 
liturgia kończy się uroczystym błogosławieństwem. Po nim następuje 
rozesłanie. 

 

  



Symbole i tradycje wielkanocne 
 

Wielkanocy towarzyszą liczne symbole. Jednym z nich jest 
baranek paschalny. Kiedy anioł śmierci przeszedł przez 
ziemię egipską i wybił w każdym domu pierworodnych 
synów, ominął domy Izraela dlatego, że ich odrzwia były 
naznaczone krwią baranka zabitego specjalnie z tej okazji. 
Baranek paschalny był wyraźną zapowiedzią, typem, figurą 
Jezusa Chrystusa, którego Krew miała ocalić cały rodzaj ludzki od śmierci 
wiecznej. Na tę symbolikę wskazuje już prorok Izajasz ok. 700 lat przed 
narodzeniem Jezusa: "On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze 
boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. 
Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany na nasze winy. Spadła Nań 
chłosta zbawienia dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy 
pobłądzili jak owce... a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, 
lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź 
wiedziony". Św. Jan Chrzciciel wskaże wprost na Pana Jezusa i powie o Nim: 
"Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata". O Chrystusie - Baranku na 
wielu miejscach pisze wreszcie także św. Jan Apostoł w Apokalipsie. W procesji 
rezurekcyjnej niesie się figurę zmartwychwstałego Chrystusa. Umieszcza się ją 
potem w prezbiterium aż do uroczystości Wniebowstąpienia. Obok figury stawia 
się krzyż z czerwoną stułą, nie mniej wymowny symbol Chrystusa-Kapłana, 
który złożył sam siebie na Ofiarę za grzechy świata.  
Paschał,  czyli świeca wielkanocna, wyróżnia się 
znacznie wśród innych świec. Symbolizuje Chrystusa, 
który sam o sobie powiedział: "Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, 
lecz będzie miał światło życia". Liturgia przewiduje, aby 
paschał zapalano w czasie Mszy świętej w czasie 
wielkanocnym. Przez pozostałą część roku powinien 
stać przy chrzcielnicy i przypominać, komu ochrzczeni 
zawdzięczają łaskę przybrania za dzieci Boże. Również 
w czasie pogrzebu paschał powinien budzić nadzieję i 
przypominać słowa Chrystusa: "Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie". 
Dawniej rezurekcja w Polsce była często połączona z widowiskiem. Trzech 
kleryków, ubranych w białe alby, przedstawiało niewiasty idące do grobu. Chór 
wyobrażał aniołów i śpiewał: "Kogo w grobie szukacie? Nie ma Go tu. 
Zmartwychwstał, jako powiedział". W czasie rezurekcji strzelano z armat, 
moździerzy, fuzji i pistoletów; palono szczapy, skrzynie, stare smolne beczki, co 
wywoływało nawet pożary czy okaleczenia. W Warszawie artyleria dawała 300 



salw. W procesji uczestniczył król, ministrowie, dwór i senat. Rezurekcja zwykle 
zaczynała się około godziny dziesiątej wieczorem, a kończyła o północy. W 
pierwszym dniu świąt stoły były zastawione obficie, że aż się uginały od szynek, 
kiełbas, innych mięsiw, placków, mazurków, babek itp., a wszystko to obficie 
zakrapiane miodem, piwem i winem. W wielu okolicach Polski w czasie 
wielkanocnym pozdrawiano się słowami: "Chrystus zmartwychwstał". Druga 
osoba odpowiadała: "Zmartwychwstał prawdziwie. Po południu młodzież zwykła 
zabawiać się "tłuczeniem jaj". Komu szczęście dopisze, że ma wyjątkowo 
twarde jajko, które przy zderzeniu o drugie nie zbije się, zabiera wszystkie zbite 
jako zwycięzca. W okolicach Poznania podawano kapłanowi w czasie rezurekcji 
do poświęcenia zioła, których używano jako leku na różne choroby. Po 
rezurekcji chłopi ścigali się: kto pierwszy wróci do domu, ten będzie miał 
najlepsze plony. W Poniedziałek Wielkanocny do dzisiaj panuje powszechnie w 
Polsce zwyczaj oblewania się wodą. Jest to prawdopodobnie "ochrzczony" stary, 
pogański zwyczaj, że topiono marzannę (stąd miesiąc marzec), symbol zimy, i 
przez oblewanie się wodą wyrażano radość, że można z niej korzystać. Dotąd 
bowiem był lód i śnieg. Z kolei we Wtorek Wielkanocny lud krakowski szedł 
licznie na Krzemionki, na kopiec Krakusa. W tamtejszej kapliczce, stojącej 
dotąd, odprawiano nabożeństwo zwane "Rękawka". Potem trwały do wieczora 
zabawy. Malarz włoski Andriolli utrwalił ten zwyczaj w swoich szkicach. Prima 
aprilis - to (jak sama łacińska nazwa wskazuje) dzień 1 kwietnia. Zwykle 
przypada w Wielkanoc lub w czasie wielkanocnym. Zwyczaj polega na 
naciąganiu przyjaciół w żartach poprzez nieszkodliwe kłamstwa. Geneza 
zwyczaju nie została wyjaśniona. Wysyłano również tego dnia "podarunki" w 
postaci np. cegieł. Do dnia dzisiejszego gazety drukują w tym dniu zmyślone 
rzeczy w formie fikcyjnej prawdy. Najdawniejsze wzmianki o tym zwyczaju 
pochodzą z XIII wieku. W Polsce zwyczaj jest znany w wieku XVI. 

źródło https://brewiarz.pl/czytelnia/wielkanoc.php3 



Św. Wojciech 
 

Św. Wojciech urodził się ok. 956 roku w 
książęcej rodzinie Sławnikowiców, w czeskich 
Libicach, a zmarł 23 kwietnia 997 w Prusach.  
W 981 roku przyjął święcenia kapłańskie z 
rąk praskiego biskupa Dytmara. Niedługo po 
nich otrzymał godność biskupa Pragi. 
Zrezygnował jednak z tego zaszczytu na 
rzecz benedyktyńskiego habitu. Postanowił 
wstąpić na drogę misyjną i wyruszył szerzyć 
chrześcijaństwo na Węgrzech. Popadając w 
konflikt z tamtejszym rodem panującym, za 
porozumieniem z cesarzem Ottonem III i 
Bolesławem Chrobrym w 996 roku udał się 
do Polski, skąd został wysłany do Prus. Jego 
nauki nie spotkały się z przychylnością nadmorskich plemion. Pewnego ranka 
po odprawieniu mszy został zaatakowany przez pogan i przebity włócznią. Jego 
głowę na znak pogardy wbito na pal. Bolesław Chrobry wykupił ciało 
męczennika za tyle złota, ile ważyło i pochował je w Gnieźnie, które urosło do 
rangi archidiecezji. W 999 roku papież Sylwester II wpisał imię męczennika do 
katalogu świętych.  
Św. Wojciech jest pierwszym polskim męczennikiem oraz jednym z głównych 
patronów Kościoła katolickiego i Polski. Jego atrybutem jest odcięta głowa, ster 
lub wiązka włóczni. Wspomnienie o nim przypada 23 kwietnia.  
 
 
 

 
  



Kartka z kalendarza… 

 1.04.1656 roku król Jan II Kazimierz Waza złożył we lwowskiej 
katedrze śluby, obierając Matkę Bożą za patronkę i Królową Polski 

 2.04.2005 roku zmarł papież Jan Paweł II 
 7.04.2005 roku w Watykanie opublikowano testament Jana Pawła II 
 8.04.2005 roku w Watykanie odbył się pogrzeb Jana Pawła II 
 13.04.1957 roku Kościół Mariacki w Krakowie odzyskał ołtarz Wita 

Stwosza 
 14.04.966 roku w Wielką Sobotę Mieszko I przyjął chrzest w obrządku 

łacińskim 
 16.04.1927 roku urodził się Joseph Ratzinger, papież Benedykt XVI 
 23.04.1993 roku Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę Kowalską 
 23.04.2005 roku rozpoczęło się konklawe, które następnego dnia 

wybrało na papieża kardynała Josepha Ratzingera 
 24.04.2005 roku odbyła się inauguracja pontyfikatu Benedykta XVI 

 
 

Na wesoło… 
Pani na polskim każe dzieciom opisać, jak wygląda praca dyrektora. Po chwili 
pyta Jasia: 

- A ty czemu nic nie piszesz? 

Na to Jasiu odpowiada: 

- Czekam na sekretarkę. 

 

Stasiu , czy mam zadzwonić do twojej mamy? – pyta nauczycielka 
- A czy moja mama dzwoni do Pani i żali się, że nie radzi sobie w pracy? 
 
 
- Baco, macie takiego małego pieska, dlaczego wieszacie na furtce napis 
„Uwaga pies”? 
- A bo mi go już trzy razy zdeptali. 
 


