
Triduum Paschalne
Triduum  Paschalne  Męki  i  Zmartwychwstania  Pańskiego to

najważniejszy czas w ciągu całego roku liturgicznego. W ciągu tych trzech dni

uobecniamy  i  przeżywamy  najważniejsze  wydarzenia  zbawcze:  mękę,  śmierć

i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Liturgia Świętego Triduum Paschalnego jest jedną całością.  Dzielimy Triduum

na poszczególne dni tyko dla wygody i lepszego zrozumienia. Od strony liturgii

jednak ten podział  nie ma sensu. O jedności poszczególnych celebracji świadczy

to,  że  wielkoczwartkowa  i  wielkopiątkowa  liturgia  nie  kończą  się

błogosławieństwem.  Następuje  ono  dopiero  po  Wigilii  Paschalnej  wraz

z uroczystym: „Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja!”. W istocie Triduum

Paschalne  trwa  nieprzerwanie  od  Mszy  Wieczerzy  Pańskiej  w  wieczór

wielkoczwartkowy, aż do Nieszporów Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

w Niedzielę Wielkanocną wieczorem – a więc trzy pełne doby (Triduum oznacza

trzy dni).

W  Wielki  Czwartek odprawiana  są  dwie  Msze  św.  Pierwsza  –  sprawowana

przed południem tylko w kościołach katedralnych pod przewodnictwem biskup

wraz ze wszystkimi kapłanami z całej  diecezji  – nazywana jest Mszą Krzyżma,

gdyż  poświęca  się  podczas  niej  olej  Krzyżma  (oliwa  zmieszana  z  balsamem,

używane w sakramencie bierzmowania i sakramencie chrztu) oraz olej chorych.

We wszystkich innych kościołach wolno w tym dniu odprawić tylko jedną Mszę

św. w godzinach wieczornych. Nazywamy ją "Mszą Wieczerzy Pańskiej". W tym

momencie  kończy  się  Wielki  Post  a  rozpoczyna  Triduum Paschalne,  które

stanowi  Wielki  Piątek,  Wielką  Sobotę  i  Niedzielę  Zmartwychwstania.  Ostatnia

wieczerza miała miejsce w nocy z czwartku na piątek i należała według żydowskiej

rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu do zachodu słońca.  Dlatego

dniem zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża, jest ten sam

dzień  -  Wielki  Piątek.  I  tu  widzimy  ścisły  związek  Krzyża,  Zmartwychwstania

i Eucharystii.  Podczas  Mszy  Wieczerzy  Pańskiej  wspominamy  wydarzenia

z Wieczernika  -  ustanowienie  Eucharystii  i  sakramentu  kapłaństwa.  Na

zakończenie  tej  mszy  Ciało  Chrystusa  w  Najświętszym  Sakramencie  zostaje

przeniesione  do  specjalnie  przygotowanej  kaplicy,  zwanej  „ciemnicą”.

Symbolizuje ona więzienie, w którym Jezus, oczekiwał na sąd i wyrok.



W  Wielki Piątek nie  sprawuje  się  Eucharystii.  W kościołach trwa spowiedź,

adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Późnym popołudniem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia

Męki Pańskiej. Zaprasza nas ona do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej

zaczerpniętego z Ewangelii wg św. Jana, a następnie adoracji krzyża. Kończy się

zaś  Komunią  świętą.  Po liturgii  Męki  Pańskiej  Ciało  Chrystusa  w monstrancji

przenosi się uroczyście do adoracji do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota jest  dniem, w którym nie odprawia się  żadnych nabożeństw.

Jest to dzień ciszy i oczekiwania, bo Jezus spoczywa w grobie. Przez cały dzień,

wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie. W tym dniu święci się

pokarmy. W Polsce wierni przynoszą w pięknie przystrojonych koszykach, chleb,

wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, który

symbolizuje Chrystusa.

Świętowanie  Niedzieli Wielkanocnej rozpoczyna się od Wigilii Paschalnej

czyli  Mszy  Zmartwychwstania  Pańskiego,  która  sprawowana  jest  w  sobotę

wieczorem lub w nocy. Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest

to  naprawdę  Wielka  Noc,  jest  to  najważniejsze  wydarzenie  w  dziejach  świata

i ludzkości.  W  niej  dokonało  się  przejście  ze  śmierci  do  nowego  życia,  przez

zmartwychwstanie.  Cała  dynamika  nocy  paschalnej,  skupia  się  wokół  życia

w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia, pełna jest symboli życia: światło – woda –

słowo – uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części Wigilii

Paschalnej:  Liturgii  światła,  Liturgii  chrzcielnej,  Liturgii  słowa  i  Liturgii

eucharystycznej.  Uroczystym  ogłoszeniem  zmartwychwstania  Chrystusa

i wezwania  całego  stworzenia  do  udziału  w  tryumfie  Zmartwychwstałego  jest

Procesja Rezurekcyjna.


