
Chrystus Pan 
zmartwychwstał
Zwycięstwo otrzymał;
Bo zburzył śmierć srogą
Swoją śmiercią drogą.
Alleluja, Alleluja!

Nikolaï Kochelev. Harrowing of Hell. W: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%

D0%B5%D0%B2_%D0%9D._%D0%90._%D0%A1%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1

%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B4.

jpg [24.12.2012r.]



Simon Ushakov. W: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Si

mon_ushakov_last_supper_1685.jpg&filetimesta

mp=20120409154803 [24.12.2012r.]

Mathis Gothart Grünewald. Kreuzigung Christi. W: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Mathis_

Gothart_Gr%C3%BCnewald_022.jpg&filetimestamp=

20080321165632 [24.12.2012r.]

Fot. Andreas Praefcke. W: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:

Wolketsweiler_Hl_Grab.jpg&filetimestamp=20

060111233406  [24.12.2012r.]

Termin „triduum paschalne” 
pochodzi z języka 
łacińskiego i oznacza trzy 
dni (triduum), w czasie 
których chrześcijanie 
wspominają Paschę 
Chrystusa, a więc 
Jego Mękę, Śmierć i 
Zmartwychwstanie.

Wielki 

czwartek

Wielki 

Piątek

Wielka 

Sobota



Pierwszym wydarzeniem 
Triduum Paschalnego jest 
Msza Wieczerzy Pańskiej. 
Wspominamy wówczas Ostatnią 
Wieczerzę Chrystusa z 
apostołami, w czasie której 
ustanowił On sakramenty 
Eucharystii i kapłaństwa.

Giotto di Bondone. Last Supper. W: 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Giotto_di_Bondone_-

_No._29_Scenes_from_the_Life_of_Christ_-_13._Last_Supper_-

_WGA09214.jpg[24.12.2012r.]

Fot. Izabela Patrycja Piątek

Ostatnim elementem 
wielkoczwartkowej liturgii jest 
przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do specjalnie 
przygotowanego ołtarza nazywanego 
„ciemnicą”.



Wielki Piątek jest dniem Męki i Śmierci Chrystusa. 
To dzień w ciągu roku, w którym nie sprawuje się 
Eucharystii. W godzinach popołudniowych lub 
wieczornych odbywa się specjalna liturgia. Składa 
się ona z liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii 
Świętej oraz procesji z Najświętszym Sakramentem do 
Grobu Pańskiego. 

Fot. Alex1011. W: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Karfreitag_cannstatt.j

pg&filetimestamp=20060430120653 [24.12.2012r.]

Fot. Damian Belina

Fot. Damian Belina



Wielka Sobota jest pełna skupienia i modlitewnego 
oczekiwania na Zmartwychwstanie. W tym dniu również nie 
sprawuje się Eucharystii. W Polsce istnieje zwyczaj 
nawiedzania kościołów i błogosławienia pokarmów na stół 
wielkanocny. 

Fot. Błażej Benisz. W: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:%C5%9Awi%C4%99con

e2007.jpg&filetimestamp=20070528124131 [24.12.2012r.]

Fot. Schofför. W: 

http://als.wikipedia.org/wiki/Datei:Kobelwald_Heilig

_Grab_tGn.JPG [26.12.2012r.]



W nocy lub po zapadnięciu zmroku rozpoczyna 
się najbardziej uroczysta liturgia w ciągu 
całego roku nazywana Wigilią Paschalną, która 
ogłasza zmartwychwstanie Chrystusa. 
Sprawowana tej nocy liturgia składa się z 
liturgii światła, liturgii słowa, liturgii 
chrzcielnej i liturgii Eucharystycznej. 
Wigilia Paschalna często kończy się procesją 
rezurekcyjną.

Fot. Melchior2008. W: 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:M

aria_Lichtmess.jpg 

[24.12.2012r.]

Fot. Błażej Benisz. W: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:DeaconsingingExsult

et2007.jpg [26.12.2012r.]

Fot. Ricardo77. W: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Ogie%C5%84_pa

scha.JPG&filetimestamp=20120406201313 [24.12.2012r.]



Liturgia 
Wigilii 
pasch.

Liturgia 
słowa

Liturgia 
chrzcielna

Liturgia 
eucharystyczna

Procesja 
rezurekcyjna

Liturgia 
światła

Fot. Damian Belina Fot. Schaengel89. W: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:St-Kastor-

taufkelch.JPG&filetimestamp=20050402163626 

[26.12.2012r.]



Fot. Damian Belina

Fot. Schaengel89. W: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:St-Kastor-

taufkelch.JPG&filetimestamp=20050402163626 [26.12.2012r.]

Liturgia światła rozpoczyna się 
obrzędem poświęcenia ognia, po którym 
następuje uroczyste poświęcenie 
paschału – świecy, która symbolizuje 
Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie 
zostaje odśpiewane uroczyste orędzie 
wielkanocne (Exsultet) ogłaszające, że 
Chrystus zmartwychwstał.

Fot. Damian Belina



Fot. Ricardo77. W: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Chrzcielna.JPG&filetime

stamp=20120406205405 [26.12.2012r.]

Liturgia chrzcielna jest przeznaczona na udzielenie 
sakramentu chrztu, ale jeśli nie ma kandydatów do 
przyjęcia tego sakramentu, następuje błogosławieństwo wody 
i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Fot. Damian Belina



Liturgia Eucharystyczna przebiega jak w każdej Mszy 
Świętej, ale posiada bardzo uroczysty charakter.

Fot. Izabela Patrycja Piątek

Fot. Izabela Patrycja Piątek



Ostatnim elementem liturgii Wigilii Paschalnej jest 
procesja rezurekcyjna. Może się ona odbyć na zakończenie 
nocnej liturgii lub dopiero w niedzielny poranek.

Fot. Kolanin. W: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Ko%C5%82o_-

_rezurekcja.jpg&filetimestamp=20071215201904 [26.12.2012r.] 

Fot. Joanna Olędzka



Triduum Paschalne to obchody 
najważniejszych wydarzeń 
zbawczych: Męki, Śmierci i 
Zmartwychwstania naszego 
Zbawiciela. Dlatego powinieneś 
wziąć w nich udział. Nie 
możesz poprzestać tylko na 
zewnętrznym przygotowaniu do 
Wielkanocy. 

Michel Corneille Starszy. Resurrection of Christ. W: 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:R%C3%A9surrection

_Corneille_cartouche_central_2.jpg&filetimestamp=20110409142

202 [26.12.2012r.]  

Pamiętaj, że te 
największe święta 
chrześcijaństwa mają 
przede wszystkim 
religijny charakter.



mgr Damian Belina


