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WIELKA SOBOTA 
Paradoksalnie zrezygnowanie z tradycyjnego obrzędu po-
święcenia pokarmów,  pozwoli odkryć na nowo Wielką So-
botę jako dzień wielkiej ciszy. Tego dnia rodzina może 
wspólnie odmówić rano jutrznię, ( z książeczki Zwycięzca 
Śmierci) [ błogosławieństwo stołu i pokarmów  - patrz Infor-
mator na Niedzielę Palmową—s.4] 
 
NOC PASCHY 
Zanim weźmiemy udział w transmitowanej w telewizji, radiu 
czy internecie liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, 
przygotujmy domowy paschał (niech to będzie świeca, na 
której można umieścić symbole podobne do tych, które w 
czasie liturgii kapłan umieszcza na paschale). Postarajmy się 
też o figurę (obrazek)  Zmartwychwstałego. 
Nasz rodzinny paschał ustawmy na domowym ołtarzyku 
(stół). Zapalmy go w tym samym momencie, w którym pas-
chał zapali kapłan celebrujący liturgię Wigilii Paschalnej w 
świątyni 
W czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, wyrzeknie-
my się grzechu i wyznamy wiarę  w Boga w Trójcy Swiętej 
Jedynego, w Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie 
grzechów, zmartwychwstanie ciała oraz życie wieczne, 
(odmawiamy Wierzę w Boga). 
Po zakończeniu liturgii w centralnym miejscu naszego do-

mowego ołtarzyka ustawmy figurę (obrazek) Chrystusa 
Zmartwychwstałego.  

 Wasz proboszcz 
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CEL: ODNOWIENIE WIARY 
Przypomnijmy sobie, jaki jest sens Wielkiego Tygodnia.  Z 
jednej strony to podążanie za Jezusem od uroczystego wjaz-
du do Jerozolimy (Niedziela Palmowa) aż do zmartwych-
wstania. Z drugiej - tym celem jest odnowienie sakramen-
tów, przez które odradzają się Kościół i świat. Bardzo po-
trzebujemy owego odrodzenia, zwłaszcza wczasach korona-
wirusa. 
Warto nie tylko obejrzeć NABOŻEŃSTWA  na ekranie, lecz 
także włączyć się i zaangażować w transmitowane obrzędy. 
Każdy zagorzały kibic wie, że oglądanie meczu to coś więcej 
niż proste śledzenie akcji piłkarzy na boisku. Z udziałem w 
meczu są przecież związane niemałe emocje. Choć przed te-
lewizorem, to przecież jest to jakaś forma uczestnictwa: nie 
bez powodu trudno kibica zadowolić retransmisją, chce on 
za wszelką cenę oglądać relację na żywo. 
 

Domowe Triduum Paschalne 
 
WIELKI CZWARTEK 
W ten dzień Kościół wspomina ustanowienie sakramentów 
Eucharystii i Kapłaństwa. Duchowo pragniemy łączyć się z 
Panem Jezusem i apostołami w Wieczerniku, towarzyszyć  
Mu w modlitwie przed męką w Ogrodzie Oliwnym i w uwię-
zieniu. 
Skorzystajmy w domowym nabożeństwie z tekstów zawar-
tych w książeczce  Zwycięzca Śmierci lub z pieśni z Drogi 
do Nieba. Warto duchowo zaprosić Pana Jezusa do naszych  
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serc (Komunia duchowa) i przeprosić za opuszczanie Mszy 
św. i za niedbałe uczestnictwo w nich. 
W bieżącym roku nasza parafia dziękuje Bogu za szczegól-
nego świadka sprawowania Mszy św. w naszej miejscowo-
ści. Tym świadkiem jest kielich mszalny z napisem na stop-
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ce:  KRUPPAE MOLITORES ET MOLITRICES  
FUNDAWERUNT – ANNO 1920. 
 
Prośmy Boga o nagrodę w niebie dla fundatorów kielicha. 
Polecajmy Mu kapłanów i wiernych, którzy w naszej miej-
scowości uczestniczyli w Najsw. Ofierze i dbali o wszystko 
co jest potrzebne do jej sprawowania. Módlmy się, byśmy w 
naszej świątyni, przez gorliwy udział w sakramentach św., 
stawali się wszyscy żywymi świątyniami, w których Chry-
stus zamieszkuje. 
 
WIELKI PIĄTEK 
W czasie rodzinnej modlitwy w Wielki Piątek będzie nam 
potrzebny przede wszystkim krzyż. Przydadzą się też teksty 
"pieśni „Odszedł Pasterz od nas" oraz Gorzkich Zali. 
Domowy ołtarzyk powinien być zupełnie pusty. Nie ma na 
nim nawet obrusu - tak jak ogołocony jak tego dnia ołtarz w 
kościele. Jeden z obecnych wnosi krzyż. Przekazuje go pro-
wadzącemu. Ten podnosi go do góry i trzykrotnie powtarza: 
„.Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata". 
Zgromadzeni za każdym razem odpowiadają: „Pójdźmy z 
pokłonem" 
Prowadzący podnosi krzyż do góry albo ustawia (kładzie) go 
na stole - domowym ołtarzu, a wszyscy śpiewają (recytują): 
Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny - zmiłuj 
się nad nami". Rodzinną adorację krzyża można zakończyć 
śpiewem (odczytaniem) pieśni „Odszedł Pasterz od nas". 
Zgodnie z tradycją po zakończeniu liturgii Męki Pańskiej 
Najświętszy Sakrament wystawiany jest do adoracji w Bo-
żym grobie. W tym roku jest to niemożliwe, dlatego w wiel-
kopiątkowy wieczór warto, klęcząc przed krzyżem, w gronie 
rodzinnym modlić się słowami drugiej i trzeciej części Gorz-
kich Żali lub wybranej pieśni.. 


