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KRÓTKI SCHEMAT TRIDUUM PASCHALNEGO

Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, a trwa aż do drugich Nieszporów 
Niedzieli Zmartwychwstania.

Jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym, którego istotą jest celebracja 
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa

1. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – WIELKI CZWARTEK
Swoim  charakterem  przypomina  ona  Ostatnią  Wieczerzę,  kiedy  to  Chrystus  ustanowił 
sakramenty Eucharystii i kapłaństwa.

1.1. Obrzędy wstępne
Podczas Chwała dzwoni się we wszystkie dzwony, po czym następuje cisza aż do Chwała 
w Wigilii Paschalnej. Milkną organy i instrumenty. Używa się drewnianych kołatek.   

1.2. Liturgia słowa
1.3. Obmycie nóg 

(łac.  mandatum  -  przykazanie)  Kapłan  obmywa  nogi  mężczyznom,  jak  uczynił  to 
Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy – na znak służby i miłości.  

1.4. Liturgia eucharystyczna
Kościół zaleca w tym dniu I Modlitwę eucharystyczną, zwaną Kanonem Rzymskim.

1.5. Przeniesienie Najśw. Sakramentu do ciemnicy (kaplicy adoracji) 
Ciemnica ma przypomnieć uwięzienie Chrystusa po zdradzie Judasza. 
Po  mszy  na  znak  dokonanego  spustoszenia,  zdrady  i  opuszczenia  Jezusa  obnaża  się 
ołtarze. Adoruje się Chrystusa w ciemnicy. 

2. LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – WIELKI PIĄTEK 
W dzień ten nie odprawia się Mszy, gdyż tego dnia to właśnie sam Chrystus ofiarował się za 
grzechy świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo 
krzyża. W tym dniu przechodząc przed krzyżem, klęka się na znak adoracji.

2.1. Liturgia słowa
Po dwóch czytaniach, psalmie, odczytanej na role Męce wg św. Jana, następuje krótka 
homilia i rozbudowana modlitwa powszechna (10 wezwań). 

2.2. Adoracja Krzyża
Do  prezbiterium  wnosi  się  krzyż  zasłonięty  fioletowym  lub  czerwonym  materiałem. 
Odsłania się go w trzech etapach. Następnie wierni oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi 
poprzez pocałunek. Za to otrzymujemy odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

2.3. Komunia święta
Rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek.

2.4. Procesja do grobu Pańskiego
Zgodnie z wielowiekową tradycją na koniec liturgii przenosi się nakryty przeźroczystym 
welonem Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego.

3. WIGILIA PASCHALNA I NIEDZIELA WIELKANOCNA
Liturgia  Wigilii  Paschalnej jest  najważniejszą  celebracją  w  roku.  Rozpoczyna  się  ona 
najwcześniej  po  sobotnim  zmroku.  Liturgia  ta  jest  już  niedzielnym  świętowaniem 
Zmartwychwstania, nawet jeśli zaczyna się przed północą. 

3.1. Liturgia światła
Wierni trzymając w rękach zapalone świece, są podobni do ludzi, którzy oczekują swego 
Pana,  aby,  gdy  powróci,  zastał  ich  czuwających  i  zaprosił  do  swego  stołu  (por.  Łk 
12,35nn).
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Przed kościołem kapłan święci ogień, od którego odpala się paschał – symbol Chrystusa. 
Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Jest to symbol 
oznaczający, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu jako miłosierny sędzia. 
Na  paschale  kapłan  pisze  bieżącą  datę,  chcąc  podkreślić,  że  Chrystus  przechodzi  od 
punktu alfa (od stworzenia świata) do punktu omega (końca świata) historii zbawienia, 
która przechodzi również przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbija w paschał pięć 
gwoździ  (gron)  symbolizujących  pięć  ran  Chrystusa.  Światło  świecy  paschalnej, 
rozjaśniające  mroki  ciemnego kościoła,  odwołuje się w swej  symbolice  do Chrystusa, 
który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu sens, a także do stworzenia świata, 
kiedy  w  mrokach  ciemności  rozbłysła  światłość.  Następnie  kapłan  wnosi  zapalony 
paschał  do  świątyni,  zatrzymując  się  u  progu,  na  środku  i  przed  ołtarzem  głównym 
śpiewając Światło Chrystusa. 
Następnie śpiewa  Exsultet – uroczyste Orędzie Wielkanocne zaczynające się od słów: 
Weselcie się już zastępy Aniołów w Niebie...

3.2. Liturgia słowa
Tylko  w  tym  dniu  można  przeczytać  osiem  czytań:  siedem  starotestamentalnych  i 
epistołę z  Nowego  Testamentu,  które  są  przeplatane  psalmami  i  modlitwami.  Po 
ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie kapłan intonuje Gloria, w trakcie 
którego biją dzwony, i odmawia Kolektę. Następnie lektor odczytuje Epistołę, a później 
śpiewane  jest  uroczyste  Alleluja  wraz  z  psalmem.  Potem  kapłan  czyta  Ewangelię  i 
wygłasza homilię.

3.3. Liturgia chrzcielna
Po homilii przy chrzcielnicy kapłan święci wodę chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy 
paschał.  Śpiewa  się  też  litanię  do  Wszystkich  Świętych.  Następnie  udziela  się 
katechumenom chrztu i bierzmowania, jeśli są. Po tym wszyscy odnawiają przyrzeczenia 
chrztu,  trzymając  zapalone  świece.  Kapłan  kropi  lud  wodą  święconą,  po  czym  ma 
miejsce modlitwa wiernych. 

3.4. Liturgia eucharystyczna
Jeśli  są nowo ochrzczeni,  przynoszą w darach chleb i  wino.  Następuje Konsekracja  i 
obrzędy Komunii, jak zwykle. 

3.5. Procesja rezurekcyjna 
Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. 
W  niektórych  kościołach  procesja  następuję  na  pierwszej  Mszy  Niedzieli 
Zmartwychwstania  (tzw.  rezurekcji).  Wtedy  liturgia  rozpoczyna  się  przy  Grobie 
Pańskim, przy którym kapłan śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. 
Po  powrocie  do  kościoła  odśpiewuje  się  uroczysty  Hymn  Te  Deum i  błogosławi 
Najświętszym Sakramentem.
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