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TRIDUUM PASCHALNE WE WSPÓLNOCIE 

KOŚCIOŁA DOMOWEGO

Kilka  dokumentów  Soboru  Watykańskiego  II,  w  tym  również  konstytucja

dogmatyczna o Kościele (KDK 11) wypowiadając się o podstawowej komórce życia

społecznego,  jaką  jest  rodzina,  określiły  ją  terminem: Ecclesia  domestica (Kościół

Domowy). W ten sposób ojcowie soborowi nawiązali do tradycji pierwszych wieków

chrześcijaństwa, ponieważ wówczas wiara nie była przyjmowana poprzez pojedyncze

osoby, ale przez całe rodziny. Potwierdzeniem tego mogą być opisy nawróceń zawarte

w  Dziejach  Apostolskich  np.  nawrócenie  Kryspusa  (Dz  18,8).   To  właśnie dom

rodzinny pierwszych wyznawców Jezusa Chrystusa  stawał  się  miejscem modlitwy,

śpiewu psalmów,  a  zwłaszcza  miejscem sprawowania  Eucharystii.  Ponadto  oprócz

wiary przekazywano w nim również zasady moralne. Dzieci i młodzież wzrastające w

takiej  rodzinie  posiadały  zapewnioną  formację  szeroko  rozumianą.  Po  Vaticanum

Secundum bardzo  często  używa  się  sformułowania:  Liturgia  Kościoła  Domowego.

Czym  właściwie  ona  jest?  Do  jej  elementów  możemy  zaliczyć  pewne  praktyki

religijne  celebrowane  przez  rodzinę,  między  innymi:  wspólną  modlitwę,  czytanie

Pisma Świętego,  ubierania choinki  i  budowanie żłóbka,  śpiewanie kolęd w okresie

Bożego  Narodzenia  i  innych  pieśni  kościelnych  w  poszczególnych  okresach  roku

liturgicznego, wychowawcze pogadanki z dziećmi o tematyce religijnej, dekorowanie

okien  w  emblematy  eucharystyczne  na  Uroczystość  Najświętszego  Ciała  i  Krwi

Pańskiej, przygotowanie do wizyty duszpasterskiej i wiele innych. Ona w swej naturze

posiada  podstawowe  zadania:  po  pierwsze  ma  przygotować  wszystkich  członków

rodziny od najmłodszego do najstarszego do świadomego,  rozumnego i  owocnego

uczestnictwa w liturgii, po drugie ma również być jej przedłużeniem i uzupełnieniem

zarazem.  Temat  mojego  przedłożenia  brzmi:  Triduum  Paschalne  we  wspólnocie

Kościoła  Domowego.  W  moim  wystąpieniu  pragnę  zaprezentować  propozycję

pewnych  praktyk  w  ramach  przezywania  liturgii  kościoła  domowego.  Jest  ona



przeznaczona dla rodziny katolickiej, która każdego roku uczestniczy w świątyni w

liturgii Triduum Paschalnego. Poniższa propozycja ma za swój cel umożliwienie jej

głębszego przeżycia tego świętego czasu. Święte Triduum Paschalne co zresztą zostało

zawarte w temacie naszego dzisiejszego Sympozjum jest najważniejszym i centralnym

momentem roku liturgicznego. Z tego powodu należy koniecznie dążyć do tego, aby

cała  rodzina  przeżyła  je  jako  najważniejsze  Święta  roku.  Na  całe  tygodnie  przed

Wielkanocą dzieci wykonują dekoracje, które zawierają motywy liturgiczne, Ponadto

w wielu domach pojawia się skarbonka, w której w okresie Wielkiego Postu dzieci

składały  swoje  jałmużny  postne  dla  osób  potrzebujących.  Ona  otrzymuje  później

honorowe miejsce przy stole wielkanocnym. W wychowaniu religijnym najmłodszych

jest to bardzo ważne i konieczne, jeśli chcemy, aby dzieci stawały się dobrymi ludźmi

i uczciwymi obywatelami.  

Od Mszy wieczornej w świątyniach i domach powinien panować nastrój święta.

Ukończenie  porządków świątecznych  przed  Mszą  wieczorną  Wielkiego  Czwartku,

mimo pracy zawodowej, w pewnym stopniu dopomoże przeżyć Triduum Paschalne w

charakterze świątecznym, co jest bardzo istotne.  

WIELKI CZWARTEK

Wielki  Czwartek  -  jest  dniem,  w którym smutek  przeplata  się  z  radością.  

Z jednej strony zbliżająca się męka i śmierć Chrystusa przywołuje smutek, a z drugiej

strony  Kościół  wyraża  radość  i  wdzięczność  Chrystusowi  za  ustanowienie

sakramentów  Eucharystii  i  Kapłaństwa.  W  ramach  wieczornej  Mszy  Wieczerzy

Pańskiej następuje zawiązanie wspólnoty odkupionej rodziny dzieci Bożych.  Zgodnie

z  najdawniejszą  tradycją  kościoła  Wielki  Czwartek  powinien  być  przeżywany  w

każdej wspólnocie jako dzień pojednania. Powinno sie ono dokonać najpierw w łonie

każdej rodziny, aby mogła ona przeżywać w Eucharystii tego wieczoru swoją pełną

jedność. Wielki Czwartek jest najstosowniejszym dniem rodzinnej Komunii św. 

Przeżycie  Wielkiego  Czwartku  jako  dzień  pojednania  i  miłości  społecznej

znajduje swój wyraz  w rodzinnej agapie rodzinnej, która może zostać przygotowana

na  podobieństwo  wieczerzy  wigilijnej.  Wielki  Czwartek  przypomina  Ostatnią
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Wieczerzę,  -  ostatni  posiłek  Jezusa  z  Apostołami  przed  śmiercią.  Ta  pamiątka

zasługuje,  aby  ją  uczcić  w  rodzinie.  Po  powrocie  z  uroczystej  Mszy  Wieczerzy

Pańskiej  rodzina  gromadzi  się  przy  stole  nakrytym białym obrusem ze  świecami.

Ojciec bierze do rąk Pismo Święte i czyta opis ustanowienia Eucharystii (Mt 26, 26-

29) lub tekst mowy pożegnalnej Jezusa (J 17, 1-26):

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i
dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Następnie wziął
kielich  i  odmówiwszy  dziękczynienie,  dał  im  mówiąc:  "Pijcie  z  niego
wszyscy; bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd już nie będę pił z owocu
tego winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w
królestwie Ojca mojego".

Po tym czytaniu można odmówić modlitwę przed posiłkiem np.:

Panie Jezu,
w przeddzień swojej śmierci zebrałeś swoich
Apostołów wokół siebie na ostatni posiłek
i poprosiłeś ich,
aby się wzajemnie miłowali,
tak jak Ty ich umiłowałeś,
spraw,
abyśmy wszyscy zebrani przy tym stole
umieli dzielić razem nasze posiłki
i trwali zawsze złączeni w braterskiej miłości. Amen.   

Po  tej  modlitwie  można  rozpocząć  uroczystą  wieczerzę  rodzinną.  Ojciec

rodziny może w tym dniu usługiwać do stołu. Posiłek może być poprzedzony przez

obrzęd  "mandatum"  polegającym na  umyciu  rąk.  Jest  ono  bardziej  praktyczne  od

umywania nóg nie tylko dlatego, że nie nastręcza trudności z odzieżą, ale zdaje się być

bardziej stosowne, ponieważ każdy może w nim uczestniczyć bez względu na płeć, jak

i  na  wiek.  Takie  doświadczenie  dla  dziecka  będzie  bardzo  mocnym  przeżyciem

religijnym, które pozostanie na długo w jego pamięci.  Warto również pamiętać, aby

najmłodsi  członkowie  rodziny  zajmowali  centralne  miejsce  w  czasie  agapy.  One

wtedy mogą zadawać mniej więcej takie oto pytania: Dlaczego ten wieczór jest inny,

niż  wszystkie  pozostałe  wieczory?,  Dlaczego  tego  wieczoru  przeżywamy  -

"mandatum" ?" Rodzice mogą wówczas krótko odpowiedzieć o wyjściu Izraelitów z

Egiptu,  nawiązując  do  nowej  Paschy,  ustanowionej  przez  Chrystusa.  Spożywanie
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potraw może być urozmaicone śpiewem znanych pieśni religijnych. Radość i rozmowa

przeplatane modlitwą i śpiewem mogą stać się pożytecznym doświadczeniem liturgii

domowej, w którym radość nadprzyrodzona miesza się z ziemską. Wieczerza rodzinna

może się zakończyć odczytaniem modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa (J 17, 1-26). 

Jezus powiedział do swoich uczniów: A nie tylko za tymi tu proszę, lecz i za
tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie, aby wszyscy jedno byli, jak
Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli, tak by świat uwierzył,
że Ty mnie posłałeś.  Ja także chwałę,  którą mi dałeś, im przekazałem, aby
jedno  byli,  jak  my  jedno.  Ja  w  nich,  a  Ty  we  mnie,  aby  w  pełni  byli
doprowadzeni do jedności, tak by świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich
umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, według tego, co mi dałeś, chcę,
aby i oni byli ze mną tam, gdzie ja jestem, tak by oglądali mą chwałę, którą mi
dałeś,  bo  umiłowałeś  mnie  przed  założeniem  świata.  Ojcze  sprawiedliwy,
świat  Cię  nie  poznał,  lecz  ja  Ciebie  poznałem,  i  oni  poznali,  że  Ty  mnie
posłałeś. Pozwoliłem też im poznać Twoje imię i będę im dawał poznać, aby
miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich, a także ja w nich.

Dobra  rzeczą  jest,  gdy  rodzina  poczuwa  się  do  złożenia  daru  ołtarza  dla

potrzebujących w ramach Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.         

WIELKI PIĄTEK 

Wielki Piątek Wielki Piątek jest wspomnieniem śmierci Chrystusa Pana. Jest on

przeżywany w smutku i zadumie. Z tego powodu w tym dniu nie jest sprawowana

Przenajświętsza  Ofiara  Mszy Świętej.  W tym dniu  w świątyniach  oddaje  się  hołd

Krzyżowi świętemu. Wypadałoby, aby tego dnia również w domach rodzinnych Krzyż

był przedmiotem szczególnej czci. Podczas modlitwy wieczornej Krzyż z rodzinnego

pokoju  mógłby  być  zdjęty  ze  ściany,  odkurzony  i  umyty  i  następnie  położony  z

godnością na poduszce. Po krótkiej modlitwie, w której przypomina się Mękę Pana

Jezusa,  wszyscy członkowie rodziny mogą ucałować stopy ukrzyżowanego.  Można

wspólnie odśpiewać znane pieśni pasyjne. Po adoracji domowej zawiesza się Krzyż na

dawne miejsce. 

WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota w tradycji Kościoła już od pierwszych wieków począwszy była 

i  jest  dniem  smutku  i  żałoby  po  śmierci  Jezusa  Chrystusa,  który  w  tym  czasie
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spoczywał  w grobie.  Zgodnie z tradycją  tego dnia przedpołudniem przynosimy do

świątyni  do  poświęcenia  pokarmy  wielkanocne.  Dobrze  byłoby,  aby  cała  rodzina

uczestniczyła  w  tym  obrzędzie.  Jest  to  również  doskonała  okazja  do  wspólnej

rodzinnej modlitwy przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w

Grobie Pańskim. W wieczornej, celebracji liturgii Wigilii Paschalnej uczestniczy cała

rodzina  ze  świecami.  Po  powrocie  ze  świątyni,  przy  wieczerzy  rodzinnej,  można

zaintonować  pieśń  wielkanocną,  która  wprowadzi  wszystkich  członków rodziny  w

uroczysty nastrój. 

Jeśli nie wszyscy członkowie rodziny biorą udział w parafialnej liturgii Wigilii

Paschalnej,  wówczas  w  ramach  rodzinnego  obrzędu  wieczorem  zostaje  zapalony

paschał rodzinny - uprzednio przystrojony przez dzieci. Zapala ją ojciec rodziny ze

słowami: "Światło Chrystusa" - wszyscy odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki".  

W dalszej kolejności Ktoś z rodziców lub starsze dziecko odczytuje fragment Księgi

Wyjścia (rozdziały 11, 12 i 13) o wyjściu Izraelitów  z Egiptu. Czytanie to może być

przeplatane  śpiewem  psalmów  dziękczynnych  i  adoracyjnych.  Następnie  można

odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Ojciec: Wpatrzeni  w światło Chrystusa,  odnowimy teraz przymierze chrztu
świętego, w którym niegdyś przyrzekaliście służyć Bogu w świętym Kościele.
A zatem pytam każdego z was:

Ojciec: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekamy się.

Ojciec: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech 
nie opanował?

W: Wyrzekamy się.

Ojciec: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekamy się.

Ojciec:  Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i 
ziemi?

W: Wierzymy.
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Ojciec: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana 
naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który 
powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzymy.

Ojciec:  Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, 
obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie 
wieczne?

W: Wierzymy.

Ojciec: Wyznajcie teraz, że chcecie praktykować przymierze chrzcielne w 
waszym codziennym życiu. Pytam zatem każdego z was:

Ojciec: Czy przyrzekacie z całych sił dążyć do świętości, do której zostaliście 
powołani łaską chrztu świętego?

W: Przyrzekam.

Ojciec:  Czy przyrzekacie z pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie 
przykazania Boskie 
i kościelne, i pogłębiać swoją wiarę?

W: Przyrzekamy.

Ojciec: Czy przyrzekasz wiernie wypełniać wolę Bożą na drodze życiowego 
powołania – które wyrasta z sakramentu chrztu?

W: Przyrzekamy.

Ojciec: Czy przyrzekacie dawać godne świadectwo wiary w swoim 
otoczeniu?

W: Przyrzekamy.

Ojciec:  Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie 
jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W: Amen.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA 

Rano po procesji rezurekcyjnej (o ile nie było jej w sobotni wieczór) lub po

centralnej Mszy Świętej, w której rodzina bierze wspólny udział, odbywa się  agapa

świąteczna tak zwane "święcone". Na stole powinna znajdować się piękna paschalna

świeca, którą podobnie, jak miało to miejsce w sobotni wieczór, zapala ojciec rodziny.

Następnie  śpiewa  się  pieśń  wielkanocną  mówiącą  o  Zmartwychwstaniu  Jezusa.
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Modlitwę przed posiłkiem można ułożyć z modlitw przewidzianych do błogosławienia

pokarmów wielkanocnych. Odmawia ją ojciec rodziny. Oto przykładowa forma:

Wszechmogący wieczny Boże
Twojej dobroci zawdzięczamy ten posiłek.
Prosimy Ciebie, abyś raczył go pobłogosławić
nas zaś uczynił godnymi Twojego miłosierdzia.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.  

Na stole znajduje się przede wszystkim potrawy poświęcone w Wielką Sobotę.

Święcone jest symbolem życia. Podczas posiłku dzieci zadają pytania: "Dlaczego ten

poranek jest  inny od pozostałych?",  "Dlaczego dzisiaj  jemy święcone  jajka  i  inne

potrawy?" W odpowiedzi rodzice opowiadają o symbolice nowego życia, które swoim

zmartwychwstaniem wysłużył nam Jezus Chrystus.

Spożywanie pokarmów może być przeplatane śpiewem pieśni wielkanocnych,

psalmów dziękczynnych, poezja i prozą tematycznie związaną ze Zmartwychwstaniem

Pana.  Na  zakończenie  świątecznej  agapy  można  odczytać  fragment  Ewangelii  o

ukazaniu się Jezusa Apostołom po Zmartwychwstaniu (Łk 24, 36-43).

Chciałem jeszcze na koniec krótko nawiązać do sytuacji, która nas zaskoczyła

w  ubiegłym  roku. Bowiem  od  zakończenia  II  wojny  światowej  do  2020  roku

praktycznie w najważniejsze uroczystości i święta roku liturgicznego mogliśmy bez

żadnych trudności realnie uczestniczyć w Mszy świętej. Doskonale pamiętamy okres

Wielkiego Postu w roku ubiegłym z bardzo surowymi restrykcjami pandenicznymi

dotyczącymi uczestnictwa wiernych w celebracjach liturgicznych. Nie tylko w Polsce,

ale również na całym świecie nikt nie był przygotowany na nowe wyzwania. Godnym

zauważenia jest fakt, iż niektórzy duchowni nie ulegli społecznej presji lękowej, ale od

strony pastoralnej stanęli na wysokości zadania. Pomogli oni wiernym, którzy zostali

pozbawieni  realnego przeżywania  Świętego  czasu  Triduum Paschalnego w swoich

świątyniach  parafialnych.  Wśród  wielu  cennych  takich  inicjatyw można  wymienić

między  innymi:  organizowanie  celebracji  Eucharystii  w  przestrzeni  otwartej  dla

wiernych  siedzących  w  swoich  pojazdach,  transmisję  celebracji  liturgicznej  przez

środki  społecznego  przekazu,  w  tym  również  drogą  internetową,  czy

dowartościowanie i proponowanie komunii duchowej, która swymi korzeniami sięga
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Soboru Trydenckiego. Warto w tym miejscu wspomnieć o bardzo cennej inicjatywie

redakcji  Przewodnika  Katolickiego,  jakim  było  wydanie  specjalne  w  formie

elektronicznej  Przewodnika po świętowaniu w czasie pandemii, Wielkanoc w domu.

Sama redakcja we wprowadzeniu do tej cennej publikacji tak zaprezentowała swoją

propozycję:

To e-book dla tych, którzy chcą, żeby Wielkanoc była wyjątkowa i świąteczna
– choć wszyscy jesteśmy zmęczeni i w stresie, choć nie możemy wyjść do
kościoła  ani  zrobić  zakupów,  choć  nie  przyjadą  goście  i  nie  będzie
świątecznych spacerów.

Wielu z nas będzie brakowało pięknej liturgii Triduum Paschalnego – święta
bez niej są puste. Inni nie będą mieli pomysłu, co zrobić, żeby te dni różniły
się jakoś od tych wszystkich, których doświadczamy w pandemii.

Jednym i drugim chcemy pomóc i razem z Wami przejść przez ten czas tak,
żeby był święty i piękny.

„Przewodnik” nie  podaje żadnego gotowego scenariusza na dzień. To Wy w
rodzinie układacie swój scenariusz z elementów, jakie Wam podpowiadamy.
Są  wśród  nich  modlitwy  i  pomysły  na  domowe  liturgie,  podpowiedzi
kulturalne,  kulinarne  i  dekoracyjne,  sposoby  na  pogłębianie  (być  może
nadszarpniętych przez kwarantannę) więzi rodzinnych, zgodne z zaleceniami
sanitarnymi  drogi  spotkania  z  bliskimi  –  wszystko,  czego  w  tych  dniach
będziecie  potrzebować.  Na  dodatek  przygotowane  tak,  że  rozwiązania  dla
siebie znajdą zarówno początkujący, jak i prawdziwi eksperci.

Niedziela  Palmowa,  uczta  paschalna,  ciemnica,  Droga  Krzyżowa,  adoracja
krzyża albo święconka w domu? Zajęcie dla dzieci na kilka godzin? Modlitwy,
dzięki  którym  z  domu  łączyć  się  będziesz  duchowo  z  całym  Kościołem?
Sposób  na  akt  żalu  doskonałego  i  na  przyjęcie  komunii  duchowej?  To
wszystko jest możliwe.

Święta Wielkanocne będą w tym roku prostsze niż zwykle i skromniejsze. Ale
będą również piękne, jeśli odkryjemy, że jako chrześcijanie jesteśmy przede
wszystkim wspólnotą  kochających  się  serc,  a  Bóg  ze  swoją  łaską  nie  jest
zamknięty wyłącznie z Kościele.

W tym roku, gdy my nie możemy wyjść, On jak zawsze sam przychodzi do
nas i zmartwychwstaje między nami – tam, gdzie jesteśmy.

I  nie  ma  znaczenia,  czy  przeżyjesz  ten  czas  w  gronie  najbliższych,  czy
samotnie, czy w kwarantannie: ty również możesz mieć świętą Wielkanoc.    

Ta propozycja pastoralna przeżycia Triduum Sacrum bazująca na celebrowaniu

liturgii  Kościoła  Domowego  była  strzałem  w  dziesiątkę.  Wiele  rodzin  z  niej

skorzystało. Przeprowadzenie ankiety z nimi mogłoby być przyczynkiem do powstania
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naukowego i precyzyjnego opisu przydatności tej duchowej oferty Wydawnictwa św.

Wojciecha w Poznaniu. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  każdy  moment  jest  dobry,  aby  propagować  

i  rozpowszechniać  tak  zwaną  liturgię  Kościoła  Domowego.  Do  zeszłego  roku

wielokrotnie mówiliśmy, że nie można traktować jej oddzielnie od uczestnictwa w

liturgii, ponieważ nie posiada ona charakteru prywatnego. Życie pokazało, że może

zaistnieć taka sytuacja,  że liturgia Kościoła domowego z przyczyn nieplanowanych

istnieć może samodzielnie, a nawet może być doskonałą niezastąpiona niczym innym

pomocą dla wiernych w duchowym przeżyciu najważniejszych dni roku liturgicznego,

jakim jest okres świętego Triduum Paschalnego. Zaszczytnym celem liturgii Kościoła

domowego  jest  uświęcenie  całej  rodziny  i  wszystkich  jej  działań  co  nie  jest  bez

znaczenia  szczególnie  w  trudnej  sytuacji,  jakim  była  pandemia.  Nie  możemy

przewidzieć jakie realia i niespodzianki przyniosą kolejne miesiące i lata.  Uczmy się

zatem promować na różne sposoby liturgię Kościoła domowego. Nie bójmy się jej.

Jej przeżywanie szczególnie kiedy brakuje uczestnictwa w realnej liturgii - wzmacnia

więzi interpersonalne, umacnia chrześcijańską nadzieję, ale przede wszystkim umacnia

wiarę,  która  -  jak  podaje  Katechizm  Kościoła  Katolickiego  -  jest  konieczna  do

zbawienia.
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