
„Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, to są dwa oblicza 
tego samego misterium odkupienia. To nie śmierć, po której 
następuje zmartwychwstanie, lecz Zmartwychwstanie, które 
jest owocem śmierci, życie, które ze śmierci tryska.” 

ks. Franciszek Blachnicki 
 

Zapraszamy do przeżycia Triduum Paschalnego w 
formie rekolekcji . W tym roku odbędzie się ono w dniach 
5.04-8.04.2012 w Sanktuarium Matki  Bożej 
Wychowawczyni w Czarnej. 

Poprowadzi je moderator diecezjalny Domowego 
Kościoła ks. dr Maciej Korczyński oraz pary DK Marcin i 
Beatka Salata oraz Ania  i Tomek Smolarczykowie. Triduum 
w formie rekolekcji jest koniecznym przeżyciem w formacji 
permanentnej Ruchu Światło- Życie.  

Anna i Marek Kwiatkowscy -para diec. DK 
Prosimy o kontakt 48 629 42 63 ; 609 692 418 ; 724708844 

 
„...Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej to przeżycie wyjątkowe, proponowane raz w życiu, 
normalnie bowiem Triduum powinno się przeżywać w rodzinie i we wspólnocie lokalnej, w której 
żyje się na co dzień.  
Owocne przeżycie Triduum Paschalnego w atmosferze paschalnej radości we wspólnocie wymaga 
uczestnictwa w nim w pełnym wymiarze czasowym, od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki 
Czwartek do II Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania.  
Drugim warunkiem owocnego przeżycia Triduum Paschalnego jest zapewnienie możliwości 
skupienia, modlitwy i medytacji. Trzeba więc maksymalnie wyeliminować prace gospodarczo-
organizacyjne.  
Wyjątkowość Triduum przeżywanego we wspólnocie związana jest przede wszystkim z pełnią 
elementów, które takie Triduum obejmuje. W większości nie spotykamy ich przeżywając Triduum 
w parafii. 

Obok udziału w głównych nabożeństwach i celebracjach liturgicznych uczestnicy Triduum 
wspólnie odmawiają całą Liturgię Godzin i słuchają konferencji wprowadzających do liturgii 
poszczególnych dni.  

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej zawiera obrzęd umywania nóg, Komunię świętą pod dwiema 
postaciami. Przedłużona Agapą wielkoczwartkową – jest symbolem ostatniej Wieczerzy. Ta agapa 
to półświąteczny posiłek, spożywany w ciszy i skupieniu, któremu towarzyszy na początku czytanie 
fragmentów mowy pożegnalnej, na końcu Modlitwa Arcykapłańska. Starsi np. ojciec rodziny, 
przełożony, moderator, usługują przy stole. 

Szczególnym przeżyciem jest adoracja Najświętszego Sakramentu w nocy z czwartku na piątek. 
Najpierw dziękujemy za ustanowienie Eucharystii, a potem czuwamy z Chrystusem w Ogrójcu. 

     Uczestnicy Triduum w formie rekolekcyjnej biorą udział w obrzędach bezpośrednio 
przygotowujących do odnowy chrztu św. - wzorowanych na Obrzędach Chrześcijańskiego 
Wtajemniczenia Dorosłych. Katechumeni w Wielką Sobotę przygotowują się w skupieniu i 
modlitwie do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Uczestnicy formacji 
deuterokatechumenalnej przeżywają obrzęd zwany „Reditio Symboli” (Przekazania Symbolu) 
łączony z obrzędem „Effatha” oraz obrzęd zwany „Wyborem chrześcijańskiego imienia”. 

 

Powyższe fragmenty pochodzą z artykułu Triduum Paschalnewe wspólnocie zamieszczonego w Wieczerniku. 

Grażyna Miąsik – autorka należy do Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie, pełni posługę w Centrum 
Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku, odpowiedzialna za Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych. 
http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul.php?aid=874 


