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Jak dobrze przeżyć Triduum Paschalne? 
Ks. dr Mateusz Matuszewski: - To proste! Trzeba być do niego odpowiednio przy-
gotowanym i mieć odpowiednio dużo czasu, kiedy już nadejdzie. Tak więc dobrze 
zorganizowany katolik powinien uporać się do wieczoru Wielkiego Czwartku  
z wszelkiego rodzaju przygotowaniami do Świąt, typu: pranie, sprzątanie, mycie 
okien... Inaczej jesteśmy podobni do mieszkańców Jerozolimy z tamtej wiosny, kie-
dy umarł Jezus, którzy jak sam powiedział "nie poznali czasu swego nawiedzenia". 
Oto kiedy na wzgórzu poza miastem umierał na krzyżu Zbawiciel, Ten na którego 
przez całe wieki czekali i bez którego odkupieńczej śmierci życie człowieka nie ma 
ostatecznego sensu, mieszkańcy Jerozolimy zajęci byli przygotowaniem do świąt. 
Zabijali w świątyni baranki, targowali się na straganach, uprzątali domy z chlebowe-
go kwasu. To paradoks, ale z motywów religijnych nie byli przy Bogu w najważniej-
szej chwili. Tak jest trochę i z nami, jeżeli podczas Triduum nie mamy czasu na 
udział w liturgii i osobistą modlitwę. Przecież te Święta, jedyne ważne w naszej reli-
gii, polegają na uczestniczeniu w męce Jezusa, Jego konaniu i śmierci, wreszcie 
czuwaniu przy grobie, aby mieć udział w darach, które przynosi zmartwychwstały 
Zwycięzca. Inaczej cała ta świąteczna wrzawa nie ma sensu. Często zachowujemy 
się irracjonalnie. Uczestniczymy w rekolekcjach wielkopostnych po to, aby przygo-
tować się do Triduum Paschalnego, a potem, kiedy ono nadejdzie, rezygnujemy  
z powodu braku czasu.  
Ale przecież nie mamy obowiązku uczestniczenia w Triduum Paschalnym? 
- To prawda. I na tym polega piękno tych dni. Są to najważniejsze trzy dni w roku,  
z którymi nawet nie można porównywać innych świąt. Podczas nich dokonuje się 
dramatyczne wypełnienie woli Ojca przez Jego Syna. Ten Syn chce, aby  
w "godzinie", dla której przecież przyszedł, byli z Nim ci, których wybrał, obdarował 
wiarą i obietnicami, nazwał przyjaciółmi. Ale kiedy ma przejść przez okrutną mękę  
i wejść w otchłań śmierci, chce mieć przy sobie tylko przyjaciół, a nie najemników. 
Stąd na liturgii Triduum Paschalnego nie ma miejsca dla tych, którzy przyszliby 
przymuszeni przykazaniem. Tam jest miejsce tylko dla przyjaciół, bo ci przychodzą 
powodowani miłością, a nie jakimś nakazem. Jeśli ktoś chce pozostać na poziomie 
sankcji to wystarczy, że pójdzie na Mszę św. tylko w Niedzielę Zmartwychwstania. 
Ale komuś takiemu bardzo współczuję. Postawi się przecież poza wszystkimi waż-
nymi wydarzeniami. Kiedy przyjdzie w dzień Wielkiej Niedzieli będzie już po wszyst-
kim. Jeszcze raz przegapi to, co najważniejsze i najpiękniejsze w tej religii. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
• Dziś Niedziela Palmowa - Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana 

Jezusa do Jerozolimy. Zapraszam na Gorzkie Żale o godz.1630. 

• Młodzież gromadzi się dziś o godz. 1400 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowi-

cach na 31. Światowym Dniu Młodzieży.  

• W poniedziałek odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w Zakrystii. 

Można także zgłosić chorych, którzy chcą w czasie Świąt przyjąć Komunię św.  

z rąk Nadzwyczajnego Szafarza. 

• W środę o godz. 800 Msza św. szkolna. 

• Od poniedziałku rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Liturgia Wiel-

kiego Tygodnia jest szczególnie wymowna i bogata. Święte Triduum Paschalne 

Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. 

Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej i kończy Nieszporami Niedzieli 

Zmartwychwstania. 

• W czasie Triduum możemy uzyskać Odpust Zupełny pod zwykłymi warunkami: 

- W Wielki Czwartek udział w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówie-

nie „Przed tak wielkim Sakramentem…”. 

- W Wielki Piątek - pobożny udział w Adoracji Krzyża, ucałowanie Krzyża w czasie 

uroczystego obrzędu liturgicznego. 

- W Wielką Sobotę - udział w Wigilii Paschalnej i odnowienie Przyrzeczeń Chrztu 

św. 

• Plan Adoracji w Ciemnicy i przy Bożym Grobie znajduje się w gablotce i Informa-

torze Parafialnym. 

• W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed Świętem 

Miłosierdzia Bożego.  

• W tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachę-

cam do zachowania postu w Wielką Sobotę.  

• Na tradycyjne święcenie potraw wielkanocnych zapraszam w Wielką Sobotę  

o godz. 1500, 1600, 1700. 

• Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 2000. Proszę o przyniesienie świec. 

• Okazja do Spowiedzi św.: 

- do Wielkiej Środy przed każdą Mszą św. 

- W Wielki Czwartek od godz. 1600 do Ceremonii. 

- W Wielki Piątek od godz. 800 do godz. 1000 oraz od godz. 1600 do Ceremonii. 

- W Wielką Sobotę od godz. 800 do godz. 1000 oraz od 1600 do 1800 

• Nieszporów w 2. dzień Świąt nie będzie. 

 



• Próby Scholi przed Triduum Paschalnym: w poniedziałek o godz. 19.00  
i w środę o godz. 18.00, Scholi męskiej: w poniedziałek o godz. 20.00  
i w środę o godz. 19.00  
• W Gościu Niedzielnym: 
- Wyjątkowa Droga Krzyżowa na Wielki Tydzień. Czternastu dziennikarzy 
„Gościa Niedzielnego” rozważa czternaście stacji Drogi Krzyżowej; 
Ponadto w Gościu: 
- mało kto wie, że jedną z największych polskich świętości, relikwie św. Wojcie-
cha, podczas II wojny światowej uratował niemiecki żołnierz; 
- obrzęd umywania nóg. Skąd się wywodzi, co symbolizuje i jakie zmiany  
w nim wprowadził papież Franciszek? 
W Małym Gościu Niedzielnym: 
- karta z Koronką do Miłosierdzia Bożego. 
- jak Pan Jezus uczył św. siostrę Faustynę odmawiać koronkę, i co naprawdę 
znaczą słowa modlitwy. 
- kilka ważnych zasad mówiących o tym, jak zachowywać się w sieci.   
• Kolekty w Triduum i Wielkanoc: 
- W Wielki Piątek przeznaczona jest na Boży Grób w Jerozolimie i chrześcijan 
w Ziemi Świętej.  

- W Wielkanoc – na potrzeby naszej parafii. 
• W Poniedziałek Wielkanocny - na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskie-
go i Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 
• W Wielki Piątek Kancelaria Parafialna nieczynna. 
 

PLAN ADORACJI W CIEMNICY I PRZY BOŻYM GROBIE 
 

g. 800   - JUTRZNIA - Młodzież 
g. 900   - Parafianie po południu zajęci zawodowo 
g. 1000 - Młodzież gimnazjalna 
g. 1100 - Dzieci szkolne - klasy I do VI 
g. 1200 - Zespół Charytatywny 
g. 1300 - Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
g. 1400 - Bractwo Żywego Różańca 
g. 1500 - Emeryci, chorzy i czciciele Miłosierdzia Bożego 
g. 1600 - Parafianie posiadający wolny czas po południu 
g. 1800 - CEREMONIE 
Po Ceremoniach w Wielki Czwartek adorują obecni w kościele. 
Po Ceremoniach w Wielki Piątek adorują członkowie Chóru Lutnia”. 
Adoracja w ciemnicy i przy Bożym Grobie do godz. 2100. 

. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 21 do 27 marca 2016 r. 
WIELKI TYDZIEŃ 

21 III 

Wielki 

Poniedziałek 

g. 1800 Koncelebra 

- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

- Za + Mariusza Połap w dniu urodzin  

22 III 

Wielki 

Wtorek 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Jerzego Morgała w rocznicę śmierci  

- Za + Mariana Kaczmarczyk w 1. rocznicę śmierci, rodziców 

Emila i Elżbietę oraz Stefana Kowol 

23 III 

Wielka 

Środa 

g. 700 

g. 800 

- Za parafian 

Msza św. szkolna 

- Za ++ rodziców Bogusławę, Henryka, Rutę, ich rodziców oraz 

teściów 

24 III 

Wielki 

Czwartek 

WIECZERZY  

PAŃSKIEJ 

g. 1800 Liturgia Wielkiego Czwartku 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

- Ku czci Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza z podzięko-

waniem za ustanowienie, za odebrane łaski, na wynagrodzenie 

za grzechy oraz za Kapłanów - od ofiarodawców 

Procesja do Ciemnicy, obnażenie ołtarzy i Adoracja (do 2100) 

25 III 

Wielki Piątek 
MĘKI PAŃSKIEJ 

1. dzień Now. do 

Miłosierdzi. Bożego 

g. 800 

g. 900 

g. 1800 

 

Wznowienie Adoracji w Ciemnicy 

Droga krzyżowa 

Liturgia Wielkiego Piątku (z Komunią św.) 

Adoracja przy Bożym Grobie (do 2100) 

26 III 
Wielka Sobota 

WIGILII  

WIELKANOCNEJ 

2. dzień Now. do 

Miłosierdzi. Bożego 

g. 800 

g. 1500 

g. 1600 

g. 1700 

g. 2000 

Wznowienie Adoracji przy Bożym Grobie 

Święcenie potraw 
Święcenie potraw 
Święcenie potraw 
Liturgia Wielkiej Soboty i Msza św. Wigilii Wielkanocnej 
- Za parafian 

27 III 

NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  
ZMARTWYCH-

WSTANIA  

PAŃSKIEGO 

3. dzień Now. do 

Miłosierdzi. Bożego 

g. 630 

 

g. 1000 

 

g. 1630
 

g. 1700 

Zmartwychwstanie - Procesja  

- Za parafian 

- Do św. Rodziny z prośbą o opiekę Bożą, zdrowie i dary Du-

cha św. dla Janusza Binkiewicza z okazji 18. rocznicy urodzin 

Uroczyste Nieszpory 

- Za ++ Brunona i Łucję Pucka 


