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Służyć Bogu i Ojczyźnie Gotów? Gotów!
Zapraszamy was do przeżywania Triduum Paschalnego, świąt

w których mamy okazję przeżyć prawdę, że Jezus Chrystus, przez
swoją służbę, nas odkupił.

Triduum znaczy trzy dni. Policzmy je: Wielki Czwartek, Wielki
Piątek, Wielka Sobota, i Niedziela Zmartwychwstania. Wychodzi
cztery. Coś się nie zgadza!?Trzeba pamiętać, że w liturgii święto
zaczyna się wieczorem dnia poprzedniego. Triduum Paschalne
rozpoczyna się wieczorem w Wielki Czwartek, czyli w wigilię
Wielkiego Piątku. Potem jest Sobota, która zaczyna się wieczorem
w Piątek, i Niedziela, która zaczyna się w sobotni wieczór. Mamy
więc trzy dni.

„Pascha” – oznacza przejście. Pascha jest głównym świętem
Izraelitów, pamiątką przejścia z niewoli egipskiej przez Morze
Czerwone do Ziemi Obiecanej. Pascha Chrystusa oznacza Jego
przejście ze śmierci do życia, z tego świata do Ojca. Pascha
wyznawców Chrystusa dokonuje się przez sakramenty, w których
przechodzimy ze śmierci grzechu do nowego życia.

Te trzy dni stanowią jedno święto. W liturgii uobecnia się
tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Krzyża nie
wolno oddzielać od zmartwychwstania. W jedności Triduum
Paschalnego kryje się sedno chrześcijańskiego przesłania: życie
rodzi się ze śmierci.

Celebrując zbawcze wydarzenia, stajemy się ich uczestnikami.
Odkrywamy, że stało się to ze względu na nas, dla naszego
zbawienia. Dla chrześcijan nie ma nic ważniejszego, nic bardziej
godnego świętowania. Triduum Paschalne stanowi szczyt roku
liturgicznego - nawet teraz, nawet bez możliwości naszego
uczestniczenia w Liturgii w naszych Świątyniach.

Kiedy Chrystus cierpi, umiera i Zmartwychwstaje… Wszystko
się zmienia! Służba staje się celem życia, cierpienie nabiera sensu
a śmierć przestaje być końcem! Święte Triduum Paschalne, które
przeżywamy, wypada w czasie kiedy, mocniej niż kiedykolwiek
boimy się śmierci, cierpienia a nawet podejmowania służby.

Życzę nam zatem, abyśmy razem przeżyli to święto w swoich
„domowych kościołach”. Celebrowali je wśród rodziny, abyśmy
przy Chrystusie odnaleźli nowe życie służąc sobie miłością
pomimo cierpienia.
Czy te Święta będą w dobre? Wszystko zależy od Nas!
Bóg nas zbawia i czeka! Jesteście GOTÓW aby przy nim być?

Asystent KSM Diecezji Rzeszowskiej
Ks. Tomasz Ryczek

Modlitwa poranna

Największe uroczystości rozpoczną się dopiero wieczorem,
ale już teraz wejdźcie razem w ten niezwykły czas wspólną
rodzinną modlitwą. Powierzcie w tej modlitwie Bogu wszystkich,
których kochacie, od których jesteście oddzieleni, za którymi
tęsknicie – i cały świat, który zmaga się z pandemią. Pomódlcie
się Psalmem 80 oraz na domowym ołtarzu nakrytym białym
obrusem ze świecami i krzyżem, postawcie obraz „Ostatnia
wieczerza” lub obraz członków rodziny z I Komunii Św.

Psalm 80

Wprowadzenie

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa,
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem,
wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże,
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze,
a będziemy zbawieni.
Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz
pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu,
obficie napoiłeś łzami.
Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów,
a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów,



i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciebie miłują, Ty przez
śmierć swojego Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co
wierzymy, † pomnóż w nas dary swojej łaski, * abyśmy mieli udział
w chwale Jego zmartwychwstania. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

W Wielki Czwartek rano księża zwykle spotykają się
w katedrze na Mszy Krzyżma, gdzie nie tylko święcone są oleje
święte, używane potem przez cały rok, ale również księża
odnawiają swoje przyrzeczenia, złożone w czasie święceń
kapłańskich. To jest dla nich ważny dzień, który traktują jak
święto.

Pomódl się za swoich biskupów. Pomódl się za swoich księży –
tych z parafii, tych zaprzyjaźnionych i tych, z których posługi
korzystałeś w swoim życiu. Zadzwoń do nich lub napisz im kilka
słów. Wielki Czwartek to nie jest „dzień księdza”. Chodzi o to, żeby
w tym trudnym również dla nich czasie księża wiedzieli, że
jesteśmy z nimi, pamiętamy, modlimy się za nich i jesteśmy

i rozjaśnij nad nami swoje oblicze,
a będziemy zbawieni.
Przeniosłeś winorośl z Egiptu
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę,
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
W jej cieniu skryły się góry,
jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza,
aż do Rzeki swoje latorośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny
i obgryzają polne zwierzęta.
Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
A ci, którzy ją spalili i wycięli,
niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy,
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów,
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze,
a będziemy zbawieni.
Chwała Ojcu i Synowi,
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Challenge

kapłaństwo



wdzięczni za ich posługę. Złóż im życzenia wierności Chrystusowi,
radości ze sprawowania sakramentów oraz zdrowia.

„Boże, udzielaj kapłanom swoich darów, aby jako wierni słudzy
Chrystusa, Najwyższego Kapłana, prowadzili nas do Niego, bo On
jest źródłem zbawienia. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj
nas! Boże, wspomagaj biskupa, aby wiernie wypełniał urząd
apostolski, który został mu powierzony i aby był żywym
wizerunkiem Chrystusa- -Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela
i sługi wszystkich. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Zachowaj ich Panie w swojej miłości i doprowadź ich i nas do życia
wiecznego. Amen”.
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Wieczerza pańska

Wieczerza, którą Jezus zjadł z Apostołami w dzień przed
swoją męką, była Paschą. Wieczerza paschalna, spożywana co
roku przez Żydów, była wielkim świętem obchodzonym na
pamiątkę wyzwolenia i wyjścia z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

Spożyjcie razem z całą rodziną w domu uroczystą kolację.
Dobrze byłoby taką wieczerzę zjeść przed transmisją Mszy – żeby
potem wejść już w czas ciszy i pokuty razem z Jezusem, idącym do
Ogrójca. Stół powinien być uroczyście nakryty, a uczestnicy kolacji
ubrani odświętnie. Możecie w trakcie kolacji opowiedzieć
młodszemu rodzeństwu co się wydarzyło w Wielki Czwartek:
o Wieczerniku, ostatniej wieczerzy, łamaniu chleba, zdradzie
Judasza, modlitwie w Ogrójcu i o pojmaniu Jezusa. Podzielcie się
świadectwem między sobą jak Bóg działa w Waszym życiu. Jezus noc po Wieczerzy Pańskiej spędził w Ogrójcu

cisza

Po kolacji przeczytajcie wspólnie fragment z Ewangelii Św. Jana
(rozdział 13 i 14):

„Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego
godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na
świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już
nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać,
wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga
wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty.
A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do
miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem,
którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on
rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?». Jezus mu
odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale
później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi
nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie
umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon
Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział
do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo
cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział
bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście
czyści»”.

Rozpocznijcie wspólnie przeżywaną modlitwę poprzez
transmisję Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Pamiętajcie
o Komunii Świętej Duchowej. Trzy minuty ciszy i dziękczynienia za
to, że Jezus mieszka w waszych sercach.
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„Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie;

duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.”
Mt 26,40-41

i aresztowany w ciemnicy, w samotności i opuszczeniu – na
modlitwie za swoich uczniów. Rodzice i dzieci mogą spędzić tę noc
na modlitwie za siebie nawzajem, powierzając Bogu całą ich
przyszłość: zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój duchowy
i intelektualny, ich przyszłe wybory życiowe.. Warto zrobić to
w ciszy, przy zapalonej świecy, przy pustym stole,
symbolizującym domową ciemnicę.

Po obejrzeniu transmisji sprzątnijcie stół. Zdejmijcie z niego
obrus, kwiaty, ewentualne ozdoby. Niech pozostanie nagi i pusty,
jako domowy symbol ciemnicy. Jeśli macie z czego ją upleść,
możesz położyć na nim koronę cierniową. Postarajcie się, żeby
wieczór po wielkoczwartkowej liturgii był czasem ciszy, chociaż
przez jedną godzinę. Przeczytajcie Ewangelię Św. Mateusz
26, 16-56. Odśpiewajcie Gorzkie Żale cz.I, w Ogrodzie Oliwnym.

Trwajcie na modlitwie!


