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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Raduj się wielce Córo Syjonu! Wołaj radośnie, 
Córo Jeruzalem! Oto Król Twój idzie do Ciebie, 
sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na 
osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.  On usunie 
rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; Łuk wo-
jenny zostanie złamany; Pokój ludziom obwieści; 
Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, 
od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. 

Za 9,9-10 

Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze… 
Mk 11,8 

Dawał wiec świadectwo ten tłum, który był 
z Nim wtedy, kiedy Łazarza z grobu wywołał 
i wskrzesił z martwych. 

J 12,17 

Jeśli w twym sercu trwa wojna ze światem i sobą… 
Jeśli nie możesz zrozumieć, dlaczego coś cię w życiu 
spotkało… 
Jeśli czujesz się jeńcem własnych grzechów i niepo-
wodzeń… 
…to właśnie nadjeżdża twój Wybawca. 

Zwycięża wrogie zastępy pokus, łamię zbroję  
grzechu, przywraca pokój dokoła i w tobie samym, 
ba, nawet ożywia umarłych na duchu (takich ducho-
wych zombie, których życie dawno zostało wypłu-
kane z radości i celu). Idylla? Ale nie zrobi tego bez 
Ciebie. Z twojej strony potrzeba jednego kroku – 
ZGODY na Jego działanie. Chcesz by „odbił” twe  
serce z inwazji z grzechów i frustracji? Musisz Go 
tam wpuścić, nie ma innej opcji. 

W mentalności Izraela ważną rolę przywiązywało 
się do ubrania. Było ono ściśle związane z osobą  
i wyrażało jej chwałę, a nawet się z nią identyfiko-
wało: wyciągnięcie nad kobietę brzegu płaszcza przez 
mężczyznę oznaczało zaślubiny –  obdarzenie kobiety 
chwałą męża (Rt 3,9). Gdy Dawid uciął połę płaszcza 
Saula i zrozumiał co zrobił – przestraszył się (1 Sm 
24,5-6). Chwała przemienionego Jezusa wyrażała się 
również w nieprawdopodobnej bieli Jego szat. 

A więc tłumy ścielące swoje płaszcze pod nogi Je-
zusa tak naprawdę kładły tam (świadomie lub mniej) 
swoją chwałę, czyli… siebie samych. Tylko z tego  
miejsca człowiek potrafi popatrzeć na siebie z innej 
perspektywy. Nie bój się, On nie zrujnuje Twego życia. 
Co najwyżej nada mu kolor i sens. 

KALENDARIUM 

2 kwietnia Wielki Czwartek;  

3 kwietnia Wielki Piątek; 

4 kwietnia Wielka Sobota; 

5 kwietnia Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

W numerze 

 Triduum Paschalne – 
Jedno wielkie święto 
zwycięstwa życia nad 
śmiercią 

 Noc konfesjonałów 



ŚW I Ę T E  TR ID U U M  PA S C H A L N E  

Jedno wielkie święto zwycięstwa życia nad śmiercią

kres Wielkiego Postu ma za zadanie przygoto-
wać chrześcijan na przeżywanie Świąt Wiel-
kanocnych. Wielu uczestniczyło w nabożeń-

stwach wielkopostnych. Wielu też podejmowało spe-
cjalne postanowienia, by okres ten przyniósł większe 
owoce w ich życiu, będąc tym samym źródłem do-
datkowej radości z nadchodzących świąt. Kiedy jed-
nak zapytamy statystycznego Kowalskiego, o jakie 
święta chodzi, wchodząc nieco w szczegóły, możemy 
być nieraz zdziwieni z niepełnej znajomości treści 
tych świąt. Stąd nigdy nie jest za mało mówić o ich 
istocie i przesłaniu. 

Mowa oczywiście o Świętym Triduum Paschalnym. 
Są to święta celebracji męki, śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa, celebracji wydarzeń, które zmie-
niły bieg całej ludzkości i otworzyły perspektywę 
tworzenia nowej cywilizacji (miłości), niespotykanej 
dotychczas w historii, bez względu na to, czy ktoś 
w to wierzy czy nie. Ich treść jest tak bogata, że trzeba 
je rozpatrywać w wielu aspektach; a ponadto, ze 
względu na to, iż zostały dokonane w ludzkiej his-
torii przez Boga, który stał się „jednym z nas”, podle-
ga logicznej kolejności wydarzeń, w jakich miały  
miejsce, rozciągając się na trzy kolejne dni: czwar-
tek, piątek i sobotę. 

Mimo tej rozpiętości w trzech dniach, Kościόł jed-
nak woli je brać pod wspόlny mianownik, nazywając 
je jednym wielkim świętem: Triduum Paschalnym. 
„Triduum”, z łaciny, znaczy „trzy dni”, ponieważ mo-
wa o wydarzeniach zbawczych Chrystusa mających 
miejsce w ciągu trzech dni (od wielkoczwartkowego 
wieczora do niedzieli włacznie); „paschalne”, ponie-
waż ich istota wyraża się w tym, co nazywa się  
„Paschą” Chrystusa, tj. ofiarą Jego męki i śmierci na 
krzyżu, ktόra dopełniona w Jego zmartwychwstaniu 
przynosi ludzkości rzeczywiste wyzwolenie z grzechu 
i śmierci (zbawienie) oraz nadzieję życia wiecznego. 

Jezus barankiem ofiarnym 

Fakt wyjścia Izraelitόw z niewoli egipskiej przy 
pomocy potężnej ręki Bożej jest momentem kluczo-
wym w zrozumieniu głębszego znaczenia Świąt Pas-
chalnych. Po kilkuset latach (ok. 430 lat) trwającej 
niewoli narodu izraelskiego w Egipcie Bόg-Jahwe or-
ganizuje jego wielkie wyzwolenie. Wyjście Izraelitów 
miało poprzedzić przejście przez Egipt anioła śmierci, 
który miał zabić wszystko, co pierworodne. Izraelici 
byli zabezpieczeni przed niszczycielską ręką Boga, 
ponieważ – z godnie z pouczeniem Bożym – odrzwia 
ich domostw były naznaczone krwią jednorocznego 
baranka, ktόrą każda rodzina miała ofiarować Bogu 
i spożyć jeszcze tej samej nocy przed wyjściem. Jahwe 
widząc krew omijał ich domostwa rażąc śmiercią pier-
worodnych tylko domy egipskie. W takiej atmosfe-
rze spożyto pierwszą Paschę, na cześć wyjścia Izra-
elitόw z niewoli egipskiej. Pośpiech sprawił, że spo-
żywano ją na stojąco, mając biodra przepasane i przy-
gotowany cały dobytek. 

Znamienne jest powiązanie uczty paschalnej z wyj-
ściem Izraelitόw z niewoli egipskiej i nadanie mu 

charakteru uroczystego święta, ktόre należało potem 
celebrować przez pokolenia, wspominając wielkie 
dzieło wyzwolenia politycznego jakiego Jahwe doko-
nał wśród swego ludu. Tak narodziły się żydowskie 
święta paschalne. Zbawcze wydarzenia Wielkiego 
Tygodnia przypadały właśnie w okolicach święta Pas-
chy. Jezus Chrystus bazując właśnie na tym święcie 
nadał mu nowego duchowego znaczenia. On sam  
miał stać się barankiem złożonym w ofierze podczas 
Paschy, Barankiem Paschalnym, ktόrego ofiara miała 
przynieść wyzwolenie z większego zniewolenia, niż 
polityczne, zniewolenia grzechu. Najpierw sprawował 
z uczniami Paschę ustanawiając podczas niej Eucha-
rystię, nową bezkrwawą ofiarę z samego siebie pod 
postaciami chleba i wina (Wielki Czwartek), ktόrą 
zaraz następnego dnia złożył ze swego ciała i krwi 
na krzyżu (Wielki Piątek). Jego krew w ten sposόb 
miała skrapiać dusze wszelkich pokoleń ludzkich, 
ratując ich przed wiecznym potępieniem, co jest  
szczegόlnym udziałem każdego, kto partycypuje 
w Eucharystii. Gwarantem przyjęcia samej ofiary  
przez Boga miało być ostateczne pokonanie śmierci 
poprzez zmartwychwstanie Chrystusa, ktόre zgodnie 
z Jego zapowiedziami i z Pismem miało miejsce trze-
ciego dnia po Jego śmierci krzyżowej (Wielka Sobota 
– Wigilia Paschalna). W ten sposόb wydarzenia do-
konane na krzyżu w oparciu o ryty Starego Testa-
mentu, stały się wydarzeniami paschalnymi, zwy-
cięstwem Chrystusa nad śmiercią, jednym wielkim 
świętem całego Chrześcijaństwa zwycięstwa życia 
nad śmiercią. 

Chrystus naszą Paschą 

Dokumenty Koscioła nazywają Triduum Paschalne 
„kulminacją życia liturgicznego”: bo dotyczą samej 
istoty Chrześcijaństwa – zmartwychwstania Chrystusa 
i zwycięstwa życia. Jeszcze jedną rzecz trzeba wy-
jaśnić dla lepszego zrozumienia ich prze-biegu., Mó-
wimy o celebracji trzech dni (Triduum), w ktόrych 
dokonuje się Pascha Chrystusa, ale nie są nimi – jak 
niektórzy sądzą – Wielki Czwartek, Wielki Piątek 
i Wielka Sobota. A co z Niedzielą Zmartwychwstania? 
Właściwie Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się 
Mszą Wieczerzy Pańskiej (w Wielki Czwartek wie-
czorem) i kończy się nieszporami Uroczystości Zmar-
twychwstania Pańskiego (niedziela wieczorem). Wzię-

O 



ło się to z żydowskiej rachuby czasu, według której 
dni były liczone od zapadnięcia zmroku: więc od  
czwartku wieczora do piątku wieczora (1 dzień), od 
piątku wieczora do soboty wieczora (2 dzień), od so-
boty wieczora do niedzieli wieczora (3 dzień). Koś-
ciόł po części przejął tę tradycję, stąd Triduum Pas-
chalne to trzy święte doby, ale rozciągające się na 
przestrzeni czterech następujących po sobie dni we-
dług naszej rachuby czasu. 

Liturgia Triduum Paschalnego 

Uroczystości podczas Triduum Paschalnego odby-
wają się wieczorem, co według liturgicznej popraw-
ności powinno następować po zapadnięciu zmroku. 
Wszystkie celebrowane w niej ryty starają się prze-
kazać prawdę poszczegόlnych dni, oddając atmosfe-
rę samych wydarzeń, ktόre miały miejsce za sprawą 
Chrystusa. 

Triduum Paschalne rozpoczyna wieczorna litur-
gia Wielkiego Czwartku, ktόra mόwi o ustanowieniu 
Najświętszego Sakramentu Eucharystii, jako znaku 
Bożej miłości. Zarόwno czytania jak i obrzędy tego 
dnia podkreślają służebną postawę Chrystusa, ktόry 
przepasuje się prześcieradłem i myje uczniom nogi, 
każąc im w tym naśladować siebie. W relacji trzech 
Ewangelistόw (Mateusza, Marka i Łukasza, tzw. Ewan-
gelie synoptyczne) to była właśnie żydowska uczta 
paschalna, ktόrą Jezus spożył ze swymi uczniami 
w przeddzień swej męki. Podczas niej ustanowił swόj 
wieczny testament: Najświętszy Sakrament swej obec-
ności: Eucharystię (o czym mόwi czytane wtedy  
w liturgii słowa drugie czytanie z pierwszego listu 
św. Pawła do Koryntian). 

Wielki Piątek, jest dniem przeżywania męki 
i śmierci Chrystusa na krzyżu. To jedyny dzień w roku 
liturgicznym, w którym nie celebruje się Mszy Świę-
tej, jako że tego dnia Jezus – Baranek Paschalny – 
umierał na krzyżu za nasze grzechy, po czym został 
złożony w grobie. Te wydarzenia są też celebrowane 
podczas liturgii. Bardzo skromna oprawa, obnażony 
ołtarz oraz kolor czerwony szat liturgicznych mają 
podkreślać jego pełen powagi i zadumy charakter. 
Po Modlitwie Powszechnej, jest czytana Męka Pańska 
(J 18-19) i adorowany Krzyż, na którym umierał nasz 
Zbawiciel. Po czym następuje już tylko rozdanie Ko-
munii Świętej i przeniesienie Najświętszego Sakra-
mentu okrytego welonem do specjalnego zaciemnio-
nego miejsca w Kościele, zwanego ciemnicą, na znak 

złożenia Jezusa do grobu. 
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pań-

skim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa, a także 
Jego zstąpienie do otchłani. W otchłani, jak nam każe 
wierzyć Kościόł zgodnie z tradycją, Jezus ogłasza 
wieść o pokonaniu śmierci wszystkim zmarłym przed 
wiekami. W godzinach porannych zaleca się sprawo-
wanie Godziny Czytań i Jutrzni (tzw. „ciemna ju-
trznia”) z udziałem ludu. W atmosferze zadumy, mo-
dlitwy i postu Kościόł oczekuje w ten sposόb na Zmar-
twychwstanie Chrystusa celebrowane podczas liturgii 
Wigilii Wielkiej Nocy, ktόra następuje po zapadnię-
ciu zmierzchu. Noc z soboty na niedzielę jest nazy-
wana Wielką Nocą, stąd też się wzięła inna polska 
nazwa Świąt Pachalnych: Święta Wielkanocne. 

Wieczorem w Wielką Sobotę Mszą Wigilijną roz-
poczynają się obchody Zmartwychwstania Pana Je-
zusa. Wigilia Paschalna jest długim oczekiwaniem na 
Zmartwychwstanie Chrystusa. Towarzyszy jej: 
 liturgia światła, ktόra wyraża czuwanie wiernych 

na modlitwie w oczekiwaniu na zbawcze wyda-
rzenia; 

 czytanie licznych (dziewięciu, choć z przyczyn 
praktycznych ilość czytań można ograniczyć) dłu-
gich fragmentόw Pisma Świętego, głόwnie ze Sta-
rego Testamentu, wraz ze śpiewaniem Psalmόw, 
ktόre mają za zadanie wprowadzić w atmosferę 
potężnego działania Bożego w historii ludzkości, 
od stworzenia świata, a w nim człowieka, poprzez 
przymierze z Abrahamem, cudowną interwencję 
zbawczą w stosunku do Izraela nad Morzem Czer-
wonym, zapowiedź nowego, trwałego Przymierza 
zawartego w sercach ludzkich; wszystko, co się 
spełniło w ofierze Jezusa Chrystusa i do czego 
mamy przystęp w sakramencie chrztu (czytanie 
z Nowego Testamentu); wreszcie uroczyste Alle-
luja i Ewangelia zapowiada długo oczekiwane Zmar-
twychwstanie Chrystusa; po niej następuje: 

 liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (lub 
udzielania chrztu i innych sakramentόw, kiedy są 
kandydaci) na znak potwierdzenia przez uczestni-
kόw przyjętego planu Bożego; całość kończy, 

 liturgia eucharystyczna, która wieńczy dzieło zba-
wienia Jezusa Chrystusa. 
Niedzielna celebracja jest ciągłą kontynuacją ob-

wieszczania przez Kościόł dzieła zmartwychwstania 
Chrystusa, Jego zwycięstwa nad śmiercią i grzechem, 
które dokonało się poprzedniej nocy. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 marca 2015 r. w wieku 76 lat odszedł do Pana 

śp. Ksiądz Edward Czernek 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 31 marca 2015 r. Mszą pożegnalną o godz. 14:00 
w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu. 

Następnego dnia, tj. 1 kwietnia 2015 r., w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Zawierciu-
Kromołowie o godz. 14:00 odprawiona zostanie Msza pogrzebowa, której przewodniczył będzie 

J.E. Ks. Arcybiskup Wacław Depo. Po Mszy Zmarły zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu. 

 Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie… 

 



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy najważniejszy 
okres przygotowań do świętowania Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Zapraszamy do aktywnego włączenia 
się w Zbawcze Misteria Wielkiego Tygodnia: 
 Wielki Czwartek – Dzień ustanowienia sakra-
mentów Kapłaństwa i Eucharystii. Uroczysta Msza 
Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Adoracja w Ciem-
nicy do 2200; 
 Wielki Piątek – Dzień Męki i Śmierci Krzyżo-
wej Pana Jezusa. Przypominamy o obowiązku zacho-
wania ścisłego postu i wstrzemięźliwości od pokar-
mów mięsnych. Od godz. 900 Adoracja w Ciemnicy, 
o godz. 1600 Droga Krzyżowa, a o 1700 nabożeństwo 
Adoracji Krzyża Świętego. Ofiary zbierane podczas 
liturgii przeznaczone są na utrzymanie miejsc piel-
grzymkowych w Ziemi Świętej. Po zakończeniu litur-
gii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu 
i adoracja przy Grobie, którą rozpocznie koncert mu-
zyki pasyjnej w wykonaniu naszej młodzieży, nas-
tępnie Gorzkie Żale, a około godz. 2100 adoracja pro-
wadzona przez Krąg Biblijny, a od  2200 adoracja 

indywidualna, według programu (patrz wkładka do 
gazetki). Od godz. 2200 do 600 rano trwać będzie Noc 
Konfesjonałów. Przez całą noc w konfesjonale będą 
dyżurować spowiednicy; 
 Wielka Sobota – do południa święcenie pokarmów: 
o w kościele o godz. 900, 930, 1000, 1030 i 1130; 
o Morusy, później w Sanktuarium od godz. 1000; 
o w Józefowie, Cementowni, Śrubarni od godz. 1000. 
 Wieczorem o godz. 1900 zapraszamy na Liturgię 
Wigilii Paschalnej. Prosimy o przyniesienie świec.  
2. W czasie Triduum Paschalnego, biorąc udział w li-
turgii, codziennie można uzyskać odpust zupełny. 
3. Kancelaria w czasie Triduum Paschalnego nieczynna. 
4. Tak jak w ubiegłym roku, można już zakupić Wiel-
kanocne Dzieło Caritas – Chleb Miłości – cena 5 zł. 
Niech Wielkanocne Dzieło Caritas będzie naszym 
wspólnym dziełem Miłości.  
5. Następna niedziela to już Niedziela Wielkanocna 
– Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurekcja 
z procesją wokół Kościoła o godz. 600. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 7.00. Pozostałe Msze bez zmian. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30 marca – 5 kwietnia 2015 r. 

30 marca – poniedziałek 
700 1) + Wojciech Konopka – od Piotra i Mirosława Jankowskich z rodzinami. 
 2) + Maria Krzuś – od męża Jana. 
1800 + Wojciech Konopka – od dzieci. 

31 marca – wtorek 
700 1) + Henryka Żak – od siostrzenicy Moniki z rodziną. 
 2) + Maria Krzuś – od Anny i Stanisława Orman. 
1800 + Wojciech Konopka – od Anny Trawińskiej i Henryki Gruca. 

1 kwietnia – środa 
700 1) + Wojciech Konopka – od Urszuli i Krzysztofa Łysoń. 
 2) + Maria Krzuś – od chrześnicy Martyny z rodziną. 
1800 + Mieczysław Ziaja – w 20. r. śmierci. 

2 kwietnia – WIELKI CZWARTEK 
1800 1) Intencja dziękczynna za dar kapłaństwa i o wszelkie 

potrzebne łaski dla kapłanów pracujących w naszej parafii. 
 2) + Zbigniew Bień – od taty. 
 3) + Henryka Żak – od siostry Leokadii Wesołowskiej. 

3 kwietnia – WIELKI PIĄTEK 
1700 Liturgia Męki Pańskiej.  

4 kwietnia – WIELKA SOBOTA 
1900 1) + Ks. Edward Czernek – od Koła Różańcowego. 
 2) + Wojciech Konopka – od rodziny Ciszewskich. 
 3) + Piotr, Stanisław, Lucyna Czerw. 

5 kwietnia – niedziela – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
600 REZUREKCJA – za parafian. 
900 + Lucyna Rybińska – od męża. 
1030 + Marianna, Stanisław Stąpel; Apolonia, Franciszek Wacowscy. 
1200 + Stefan Furtak – w 30. r. śmierci. 
1800 + Paweł Wacowski i Zbigniew Pokorski – od dziecięco-młodzieżowej orkiestry dętej 

oraz kapelmistrza i burmistrza MiG Ogrodzieniec. 

W MINIONYM TYGODNIU 

Pożegnaliśmy zmarłych:  

Śp. Kazimierz Kosiński, żył lat 75, zm. 20.03.2015 

 
 
 
Śp. Longina Peda, żyła lat 76, zm. 20.03.2015 
Śp. Marek Góraś, żył lat 63, zm. 24.03.2015 


