
ŚWIĘTA W DOMU 

„U ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami” (Mt 26,18). 

Kochani Parafianie! 

Przed nami najważniejszy czas w liturgii Kościoła – Triduum Paschalne, 

czyli trzy dni. Chociaż wyraźnie dostrzegamy różnicę pośród każdego z tych dni, 

stanowią one jedną całość. Zauważmy, że czwartkowa i piątkowa liturgia nie 

kończą się błogosławieństwem, a następuje ono dopiero po Wigilii Paschalnej 

wraz z uroczystym: „Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja!”! 

Chcemy ten czas przeżyć razem z Wami. Nie możemy jednak celebrować 

liturgii we wspólnocie w naszej pięknej świątyni, wybudowanej z tak ogromnym 

trudem przez Was i Waszych bliskich. Jednak Kościół to nie mury, ale ludzie, 

którzy daną wspólnotę tworzą. Dzięki możliwościom technicznym możemy dla 

Was transmitować obrzędy liturgii przez Internet i w ten sposób łączyć się w 

jedno podczas modlitwy. 

Przygotowaliśmy dla Was mini przewodnik, który ma pomóc w przeżyciu 

Triduum Paschalnego w swoich domach, zawiera wskazania dotyczące liturgii 

oraz zachęty i opis dodatkowych obrzędów, które możecie celebrować w gronie 

najbliższych wokół stołu. Stół jest bardzo wymownym znakiem gromadzenia się 

ludzi. Długo, bo co najmniej do trzeciego wieku, Eucharystię sprawowano w 

prywatnych domach. Dopiero później chrześcijanie wznosili specjalne budowle, 

aby tam sprawować Mszę Świętą. Najważniejszym miejscem zawsze był ołtarz, 

na którym składano Przenajświętszą Ofiarę. Podobnie w naszych domach stół 

przy którym gromadzi się cała rodzina, by wspólnie spożywać posiłki ma rangę 

ołtarza. To miejsce do gromadzenia się, dzielenia, rozmowy, czyli zawiązywania 

więzi, a tym samym budowania prawdziwej i jednej wspólnoty. 

Przypominamy, że będziemy transmitować Triduum Paschalne przez kanał 

na YouTube. Prosimy, abyście rozesłali i udostępniali te informacje swoim 

bliskim i sąsiadom. Niech tam gdzie to możliwe każdy ma dostęp do wspólnej 

celebracji. 

  



WIELKI CZWARTEK 

Domownicy, odświętnie ubrani, gromadzą się na liturgii w swoim domowym Kościele 

wokół stołu, przy którym zwykle gromadzą się na rodzinnych uroczystościach, w czasie gdy 

rozpoczyna się Msza Wieczerzy Pańskiej w naszej parafii, czyli o godz. 18.30, przy włączonej 

transmisji liturgii z naszej świątyni. 

Liturgii przewodniczy głowa rodziny, ewentualnie ktoś inny z dorosłych, nie może to 

być dziecko. Stół powinien być nakryty białym obrusem, można go udekorować kwiatami. 

Pośrodku należy położyć księgę Pisma Świętego. Uwaga: aż do Wigilii Paschalnej nie 

stawiamy na stole ani nie zapalamy świecy – ten znak obecności Chrystusa pojawi się dopiero 

w związku z celebracją zmartwychwstania. 

Bardzo dobrym doświadczeniem może być przeżycie w rodzinie obrzędu umycia nóg. 

Do tego obrzędu należy wcześniej przygotować: misę, dzban z ciepłą wodą i ręcznik. Obrzęd 

ten następuje po zakończeniu transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej. 

UMYWANIE NÓG 

Przewodniczący liturgii odczytuje:  

Tę samą tajemnicę ofiarnej miłości, którą Jezus zostawił w znakach chleba 

i wina i którą polecił sprawować na Jego pamiątkę, zawarł również w geście 

umywania nóg. Także ten gest Jezus powierzył Apostołom, aby go wykonywali, 

pamiętając o tym, co On sam uczynił dla nich: Dałem wam przykład, abyście i 

wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Z tym znakiem Jezus związał nowe 

przykazanie, które wyróżnia nas, chrześcijan, pośród tego świata: Miłujcie się 

wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem! Przeżyjemy teraz w milczeniu i 

zamyśleniu ten gest obmywania nóg, na wzór Chrystusa, jako znak miłości 

uniżonej i ofiarnej, która drugiego przyjmuje i wywyższa. To jest znak świętej 

komunii, czyli jedności z Jezusem i między nami. Przeżyjemy teraz w milczeniu 

i zamyśleniu ten gest obmywania nóg. 

Następuje obrzęd obmycia nóg wszystkim obecnym przez głowę rodziny:  



Następnie przewodniczący (P) odczytuje modlitwę powszechną, a wszyscy (W) odpowiadają 

na słowa: Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie. 

PROŚBY 

P: Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, 

kiedy był wydany, polecił Kościołowi sprawować wieczną pamiątkę swej śmierci 

i zmartwychwstania. Ciebie prosimy:  

W: Wysłuchaj nas Panie.  

P: Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej jednoczyli się z Twoją 

męką i osiągnęli chwałę̨ zmartwychwstania. 

W: Wysłuchaj nas Panie.  

P: Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych i Matka Kościoła, patronka 

naszej parafii otacza nas swoją opieką, abyśmy potrafili umacniać 

przygnębionych tą pociechą, którą sami czerpiemy w Tobie. 

W: Wysłuchaj nas Panie.   

P: Obdarz zmarłych z naszej rodziny i wszystkie ofiary koronawirusa chwałą 

Twojego uwielbionego ciała i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami.  

W: Wysłuchaj nas Panie.  

P: Zjednoczeni w miłości skierujmy do Boga Ojca modlitwę, której nas nauczył 

Jego Syn. Ojcze nasz.  

W: Ojcze nasz. 

Celebracji nie kończy się znakiem krzyża. Po skończonej modlitwie stół należy obnażyć – na 

wzór ołtarza w kościele – zdjąć obrus i kwiaty, pozostawić jedynie księgę Pisma Świętego. 

 

 



 

WIELKI PIĄTEK 

Podobnie jak wczoraj domownicy, odświętnie ubrani, gromadzą się na liturgii w swoim 

domowym Kościele wokół stołu. W czasie gdy rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej w naszej 

parafii o godz. 18.30 i rozpoczyna się transmisja on-line. Stół, podobnie jak ołtarz w kościele, 

powinien być dziś obnażony – bez obrusu i kwiatów. Pośrodku stołu należy położyć krzyż do 

adoracji (warto, aby był odpowiednio duży i piękny). W czasie transmisji będzie moment, w 

którym wspólnie będziemy adorować krzyż.  

 

 

 

 

 

WIGILIA PASCHALNA 

Rodzina, odświętnie ubrana, spotyka się na liturgii w swoim domowym Kościele wokół 

stołu, przy którym gromadziła się na modlitwie w poprzednie dni. O godzinie, o której 

rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej, czyli o 21.00, uczestnicząc w niej poprzez 

transmisję. Jak zawsze liturgii przewodniczy głowa rodziny. Tuż przed modlitwą stół należy 

nakryć białym obrusem i udekorować go kwiatami. Na stole pozostaje krzyż, używany we 

wczorajszej liturgii, i księga Pisma Świętego. Dla wszystkich uczestników celebracji należy 

przygotować świece, które będą trzymali w rękach i zapalą od głównej świecy w wyznaczonym 

momencie celebracji.  

  



BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW W NIEDZIELĘ 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Rodzina spotyka się na uroczystym wielkanocnym śniadaniu wokół stołu, przy którym 

trwała na modlitwie od początku Triduum Paschalnego. Na środku umieszcza się świecę, która 

była używana podczas Wigilii Paschalnej. Przewodniczący zapala świecę i mówi: 

Przewodniczący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

W: Amen. 

P: Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę 

Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał 

z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję. 

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

Z Ewangelii według świętego Marka. 

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome 

nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy 

dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, 

że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego 

po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł 

do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, 

nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego 

uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam 

powiedział”». 

P: Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali 

dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: 

W: Ojcze nasz… 



P: Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. 

Módlmy się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za 

samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył 

ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do 

Maryi Matki Kościoła: 

W: Zdrowaś Maryjo… 

P: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie… 

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

P: Módlmy się. 

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 

zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi 

do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb 

przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, 

wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka 

paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej 

Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. 

Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej 

uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W: Amen. 

Smacznego śniadania! 

Wasz Ksiądz Proboszcz Jacek  

oraz pozostali duszpasterze naszej parafii 


