
KATECHEZA KL. VI 

 

Temat: Triduum Paschalne centrum roku liturgicznego. 

 

I. Pośród wielu miejsc, które odwiedzają tłumnie pielgrzymi wędrujący po Ziemi 

Świętej, niewątpliwie jednym z najważniejszych, jest Bazylika Grobu Pańskiego  

w Jerozolimie. Miejsce, w którym znajdował się grób Chrystusa. Ten jedyny  

w swoim rodzaju grób jest pusty, została tylko kamienna płyta. Jest pusty, bo On 

zmartwychwstał. Przypomnimy sobie te wydarzenia, które poprzedziły 

zmartwychwstanie i zatrzymamy się nad liturgią wspominającą tamte chwile. 

 

II. Święte dni przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania noszą nazwę 

Triduum Paschalnego. Termin ten (z języka łacińskiego) oznacza trzy dni,  

w których wspominane są męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Stanowią one najważniejsze wydarzenia w ciągu całego roku liturgicznego. W tym 

czasie celebrujemy to, co Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie uczynił dla 

naszego zbawienia. Z miłości do nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Uwielbiamy 

Go i głosimy Jego zmartwychwstanie.  

 
III. Przyjrzyjmy się dokładnie poszczególnym dniom Triduum Paschalnego.  

 Triduum Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana w Wielki 

Czwartek wieczorem. Jest to przypomnienie wydarzenia z Wieczernika, kiedy Jezus 

ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej Najświętszy 

Sakrament przenoszony jest do ołtarza adoracji, czyli tak zwanej ciemnicy.  

 Wielki Piątek jest liturgicznym uobecnieniem Męki i Śmierci Zbawiciela. W tym 

dniu  nie sprawuje się Mszy Świętej. Jest to dzień ciszy i skupienia. To dzień, w 

którym Kościół nakazuje swoim wyznawcom post ścisły. Liturgia Wielkiego Piątku 

rozpoczyna się od liturgii słowa, w której główne miejsce zajmuje opis Męki 

Pańskiej z Ewangelii według św. Jana oraz rozbudowana modlitwa powszechna w 

intencjach Kościoła i świata. Drugą część liturgii stanowi adoracja krzyża, a trzecią 

– Komunia Święta. Zakończeniem liturgii jest przeniesienie Najświętszego 

Sakramentu do Grobu Pańskiego.  

 W Wielką Sobotę w godzinach przedpołudniowych, zgodnie z polską tradycją, 

przynosimy do kościoła pokarmy na stół wielkanocny, które zostają uroczyście 

pobłogosławione. Wieczorem uczestniczymy w obchodach Wigilii Paschalnej, której 

obrzędy składają się z następujących elementów: liturgia światła, liturgia słowa, 

liturgia chrzcielna, liturgia eucharystyczna.  



 Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się od poświęcenia ognia i przygotowania 

paschału (dużej świecy symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa). Następnie 

uroczyście wnosi się paschał do kościoła przy trzykrotnym śpiewie: „Światło 

Chrystusa” i odpowiedzi: „Bogu niech będą dzięki”. Następnie śpiewane jest 

uroczyste orędzie wielkanocne, wzywające do radości ze zmartwychwstania 

Chrystusa. 

Liturgia Słowa jest bardzo uroczysta. Kilka (od 3 do 7) czytań ze Starego 

Testamentu przypomina najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia. Następnie 

jedno czytanie z Listu do Rzymian (epistoła) oraz Ewangelia mówią już o 

zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. 

Liturgia chrzcielna obejmuje sprawowanie sakramentu chrztu, ale nawet gdy nie 

ma kandydatów do chrztu, dokonuje się błogosławieństwa wody chrzcielnej i wody 

do pokropienia, po czym następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 

Liturgia Eucharystyczna może zakończyć się procesją rezurekcyjną zaraz po Mszy 

Świętej w nocy albo odbywa się wczesnym rankiem w niedzielę. 

 Triduum Paschalne kończy się nieszporami (wieczorem) Niedzieli 

Zmartwychwstania.       

 

IV. Obchody Triduum Paschalnego to najważniejszy czas roku liturgicznego. W tym 

czasie jesteśmy szczególnie zaproszeni do udziału w liturgii. Znajdź czas dla 

Jezusa Chrystusa, który także dla Ciebie cierpiał, umarł i zmartwychwstał.  

 

PROSZĘ PAŃSTWA O ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI I POZOSTAŁYCH ZADAŃ  

I WYŚLIJCIE PAŃSTWO NA MÓJ ADRES E-MAILOWY: 

 

porabka_uszewska@diecezja.tarnow.pl 

 

JEŚLI NIE MOŻECIE PAŃSTWO WYDRUKOWAĆ KRZYŻÓWKI PRZERYSUJCIE JĄ 

PAŃSTWO DO ZESZYTU, PRZEPISZCIE POSZCZEGÓLNE HASŁA I WYŚLIJ NP. 

ZDJĘCIE LUB SKAN. MAJĄ PAŃSTWO NA TO CZAS DO 11.04.2020R.  

 

POZDRAWIAM I ŻYCZĘ DUŻO ZDROWIA! 

KS. PROBOSZCZ 

 

mailto:porabka_uszewska@diecezja.tarnow.pl


Triduum Paschalne 
 

Zadanie 1. Rozwiąż krzyżówkę. 

 

 1.                  

 2.                  

 3.                  

 4.                  

 5.                  

 6.                  

 7.                  

 8.                  

 9.                  

 10.                  

 11.                  

 12.                  

 13.                  

 14.                  

 15.                  

 16.                  

 

 

1. Dzień śmierci Jezusa 

2. Przeciwieństwo kłamstwa  

3. Miasto ukrzyżowania Jezusa Chrystusa 

4. Kusiciel 

5. …. Boży, pielgrzymujący przez ziemię 

6. Miejsce czterdziestodniowego postu Jezusa 

7. Pierwsze imię Magdaleny 

8. Następca św. Piotra 

9. Obok wiary i miłości 

10. Autor Dziejów Apostolskich 

11. Przejście Chrystusa ze śmierci do życia 

12. Inaczej Msza Święta 

13. Został wskrzeszony z grobu po czterech dniach 

14. Przychodzisz z nią do świątyni w Niedzielę Palmową 

15. Imię Chrzciciela 

16. Czas duchowego przygotowania do dobrego przeżycia świąt Wielkanocnych lub Bożego Narodzenia 

 

 

 

Zadanie 2. Korzystając z dostępnych źródeł uzupełnij informacje w tabeli. 

 

 
TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek Wielki Piątek Wielka Sobota Wigilia Paschalna 

Wspominane 

wydarzenie 
 

 

 

 

  

Przebieg liturgii 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Zadanie 3. Uzupełnij zdania. 

 
Triduum Paschalne rozpoczyna się  

a kończy  

 

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: 

 

 

 

 

Kościół nie sprawuje Eucharystii w…  

 

 

W Wielki Piątek w Liturgii Słowa rozważamy… 

 

 

 

Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z następujących części: 

   

  

 

 

 

Paschał to: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


