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Jak się przygotować?
Święte Triduum Paschalne (z łac. Triduum – trzy dni) jest to najważniejszy czas w roku
liturgicznym Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Jego istotą jest celebracja
Paschy, czyli przejścia Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia. Rozpoczyna się ono Liturgią
Wieczerzy Pańskiej w czwartkowy wieczór. Celebracja ta stanowi swoistą Wigilię Wielkiego
Piątku, kiedy też zaczyna się wspólny post trwający aż do Wigilii Paschalnej.
W czasie pierwszej Liturgii Triduum Paschalnego wspominamy ostatnią wieczerzę Jezusa
z jego uczniami i uczennicami. Była ona dla nich wspomnieniem pierwszej Paschy, która
dokonała się w czasie niewoli Egipskiej oraz wyjścia Izraelitów z niewoli. W czasie ostatniej
wieczerzy Jezus wyjaśnił sens najbliższych wydarzeń swojej męki i śmierci oraz
zmartwychwstania.
Aby dobrze przeżyć początek Triduum Paschalnego w domu proponujemy, aby
świętowanie zacząć od kolacji. Niech to będzie skromny ale uroczysty posiłek.
Po jego zakończeniu, posprzątajcie stół i postawcie na nim krzyż lub ikonę oraz zapalcie
świecę.
Starożytnym zwyczajem jest również mandatum czyli umycie nóg. Jeśli chcesz możesz ten
obrzęd wykonać w gronie najbliższych. Przygotuj do tego miskę, dzbanek z wodą i ręcznik.
Jest to znak pokory, miłości i gotowości do służby.
Obszerniejszy komentarz do dzisiejszego dnia znajdziecie na stronie:
http://www.starokatolicy.eu/liturgia-wieczerzy-panskiej-rozpoczynamy-triduum-paschalne/

Gdy już wszystko będzie gotowe możecie zaczynać.
Wszędzie, gdzie pojawia się +, robimy znak krzyża. Czerwony kolor czcionki oznacza
wskazówki dla modlącego się.
Czcionka wyboldowana oznacza teksty odmawiane przez wszystkich.
Osoba prowadząca w poniższej Liturgii nazwana jest Celebransem.

ROZPOCZĘCIE
Celebrans: + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Wszyscy:
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Modlitwa św. Efrema

Wszyscy:

Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy,
Ty, który jesteś wszędzie i wszystko wypełniasz,
Skarbnico dóbr i Dawco życia,
przyjdź, uczyń w nas swe mieszkanie.
Oczyść nas z wszelkiej nieczystości, zbaw nasze dusze,
Ty, który jesteś dobry.

MODLITWA DNIA
Celebrans: Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Wieczerzy,
podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć,
pozostawił Kościołowi sakrament swojej obecności;
spraw, abyśmy z niego czerpali pełnię miłości i życia.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Swiętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy:
Amen.
LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE | Wj 12, 1-8. 11-14
Osoba czytająca: Czytanie z Księgi Wyjścia
PAN powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:
„Ten miesiąc będzie dla was najważniejszym z miesięcy, od niego zaczniecie liczyć miesiące roku. Ogłoście całej społeczności Izraela:
Dziesiątego dnia tego miesiąca niech każdy z was weźmie baranka dla
swojej rodziny, po jednym baranku dla domu. Jeśli rodzina jest zbyt
mała, aby zjeść baranka, niech zaprosi do swojego domu najbliższego
sąsiada, aż zbierze się odpowiednia liczba biesiadników. Tak jedzcie
baranka, aby każdy spożył właściwą dla siebie porcję. Wasz baranek ma
być jednorocznym samcem, bez skazy, wybranym spośród owiec.
Możecie też wziąć koźlę. Będziecie go strzegli do czternastego dnia tego
miesiąca, a pod wieczór zabije go cała społeczność Izraela.
Jego krwią naznaczą futrynę drzwi każdego domu, gdzie będą go jeść.

Upieczone mięso zjedzą tej nocy. Spożyją je z przaśnym chlebem
i gorzkimi ziołami.
Tak oto będziecie go jeść: wasze biodra będą przepasane, wasze stopy
obute w sandały, w rękach będziecie trzymać podróżne laski. Będziecie
go jeść pospiesznie. Taka będzie Pascha PANA.
Tej nocy przejdę przez ziemię Egiptu i zabiję wszystko pierworodne
w ziemi Egiptu, od człowieka aż do bydła, a nad wszystkimi bogami
Egiptu odbędę sąd, Ja, PAN. Waszym znakiem będzie krew na domach,
w których się schronicie. Skoro zobaczę krew, ominę was i nie porazi
was nieszczęście, gdy będę pustoszył ziemię Egiptu.
Macie upamiętnić ten dzień. Będziecie go obchodzić jako święto Pana.
Po wszystkie pokolenia świętowanie go będzie wiecznym
przykazaniem”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.
PSALM | Ps 116B, 12-13. 15-16bc. 17-18
Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy, *
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
Tobie złożę ofarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana, *
przed całym Jego ludem.
Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
DRUGIE CZYTANIE | 1 Kor 11, 23-26
Osoba czytająca: Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Siostry i bracia: Bo ja otrzymałem od Pana i to wam przekazałem, że Pan
Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, i złożywszy
dziękczynienie, połamał, i powiedział: „To jest ciało moje, to dla was.
Czyńcie to na moją pamiątkę”.
Tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy - mówiąc: „Ten kielich jest
nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie,
na moją pamiątkę”.
Ile więc razy jeść będziecie ten chleb i pić kielich,
śmierć Pana głoście, aż przyjdzie.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIA | J 13, 1-15
Osoba czytająca: Słowa Ewangelii według świętego Jana
Wszyscy:
Chwała Tobie, Panie, Jezu Chryste.
A przed świętem Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby
odejść z tego świata do Ojca, ponieważ umiłował swoich
przebywających na tym świecie, do końca ich umiłował.
Kiedy zaczęła się wieczerza, a diabeł posiał już w sercu Judasza, syna
Szymona Iskarioty, myśl, aby Go wydać, Jezus wiedząc, że Ojciec
wszystko złożył w Jego ręce i że od Ojca wyszedł i do Ojca idzie, wstał
od stołu i zdjął szaty. Potem wziął prześcieradło i nim się przepasał.
Nalał wody do miednicy i zaczął obmywać nogi uczniom i wycierać je
prześcieradłem, którym był przepasany.
Podszedł też do Szymona Piotra, a ten Mu rzekł: „Panie, Ty mnie nogi
będziesz obmywał?!” Jezus mu odpowiedział: „Co ja robię, ty teraz nie
rozumiesz. Potem pojmiesz”. Piotr Mu rzekł: „Nigdy mi nóg nie
będziesz obmywał!”
Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli cię nie obmyję, nie będziesz miał udziału
ze mną”. Wtedy Szymon Piotr powiedział Mu: „Panie, nie tylko me nogi,
lecz i ręce, i głowę!”
Jezus mu wytłumaczył: „Kto jest po kąpieli, tylko nogi musi sobie obmyć, bo przecież cały jest czysty. I wy czyści jesteście, choć jednak nie
wszyscy...” Bo wiedział, kto Go wyda; dlatego rzekł: „Nie wszyscy czyści
jesteście”.
A gdy już obmył im nogi, nałożył swe szaty i znowu zajął miejsce, odezwał się do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mówicie do
mnie: „Nauczycielu”, albo: „Panie”, i słusznie tak mówicie, bo jestem.
Dlatego jeśli obmyłem wam nogi ja, Pan i Nauczyciel, to i wy
powinniście sobie wzajemnie nogi obmywać. Przykład bowiem wam
dałem, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem.
Oto słowo Pańskie.
Wszyscy:
Chwała Tobie, Panie, Jezu Chryste.
DZIELENIE LUB MILCZENIE
Dobrze będzie, jeśli po czytaniu nastąpi dłuższa chwila ciszy. Możesz przeczytać czytanie jeszcze raz.
Spróbuj zastanowić się, co ono mówi o Bogu, co przez nie Bóg chce powiedzieć Tobie. Do czego zachęca
Bóg przez te słowa. Jak odniesiesz je do swojego życia. Jeśli Liturgię odmawiacie w kilka osób, możecie
zrobić to na głos. Podzielcie się tym, co Was porusza, co uważacie za ważne dla waszego życia.
Nie ignoruj słów Boga, który teraz przez Ducha Świętego chce mówić do Ciebie. Jeśli wydaje Ci się, że nie
rozumiesz tekstu, to przeczytaj go jeszcze raz. Zastanów się nad słowami, które przeczytałaś lub
przeczytałeś. Daj czas słowu i sobie, aby usłyszeć Boga.

MANDATUM | Obrzęd umycia nóg
Jeśli zdecydowaliście o wykonaniu obrzędu umycie nóg, w tym miejscu możecie zdjąć buty
i skarpetki. Niech osoba prowadząca jako pierwsza umyje nogi pozostałym. Po niej niech to zrobią
pozostałe osoby.

WYZNANIE WIARY | Apostolski symbol wiary
Wszyscy:
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Marii Panny.
Umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion; zstąpił do otchłani.
Trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
PROŚBY
W modlitwie powszechnej Lud Boży, spełniając powszechne kapłaństwo, modli się za wszystkich ludzi.
Można użyć poniższej modlitwy.

Lektor/ka:

Wszyscy:
Lektor/ka:

Wszyscy:
Lektor/ka:

Wszyscy:

Módlmy się za Kościół chrześcijański. Następuje chwila ciszy.
Panie, niech Twój Duch nas prowadzi, daje nam siły do przezwyciężania
błędów i buduje w nas Królestwo miłości, radości, pokoju i zaufania.
Panie, w Twoim miłosierdziu.
Wysłuchaj naszej modlitwy.
Módlmy się za Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i za nasze
siostrzane wspólnoty. Następuje chwila ciszy.
Panie, pomóż nam zawsze być wiernymi świadkami Twojej miłości.
Ucz nas służyć ludziom wśród których żyjemy.
Panie, w Twoim miłosierdziu.
Wysłuchaj naszej modlitwy.
Módlmy się za wszystkich powołanych do apostolskiej służby w Kościele:
za diakonów, prezbiterów i biskupów, zwłaszcza za naszego biskupa N..
Następuje chwila ciszy.
Panie, pomóż im przez Twojego Ducha szczerze kochać tych, których
im powierzyłeś by opiekowali się Twoim ludem zgodnie z Twoją wolą.
Panie, w Twoim miłosierdziu.
Wysłuchaj naszej modlitwy.

Lektor/ka:

Wszyscy:
Lektor/ka:

Wszyscy:
Lektor/ka:

Wszyscy:

Módlmy się za wszystkich, którzy żyją wokół nas. Następuje chwila ciszy.
Panie, udzielaj swojego błogosławieństwa naszym przyjaciołom i bliskim,
pamiętamy też o naszych wrogach. Prosimy za polityków i osoby,
na których spoczywa odpowiedzialność za innych, byś w ich sercach
wzbudzał pragnienie służby. Panie, w Twoim miłosierdziu.
Wysłuchaj naszej modlitwy.
Módlmy się za wszystkich, którzy znajdują się w życiowych
trudnościach. Następuje chwila ciszy.
Panie, pocieszaj wszystkich zdradzonych, smutnych, chorych, cierpiących
i wszystkich, którzy znajdują się w życiowych trudnościach.
Panie, w Twoim miłosierdziu.
Wysłuchaj naszej modlitwy.
Módlmy się za naszą wspólnotę. Następuje chwila ciszy.
Panie, prosimy Cię o jedność w naszej wspólnocie i nieustanną odnowę
naszego chrześcijańskiego życia. Prosimy Cię, wskazuj nam miejsca,
w których mamy Tobie służyć. Panie, w Twoim miłosierdziu.
Wysłuchaj naszej modlitwy.

W tym miejscu można dodać inne intencje modlitewne.
Na koniec modlitwy powszechnej osoba prowadząca dodaje:

Celebrans:
Wszyscy:

Ojcze Miłosierdzia,
Przyjmij te modlitwy, przez Twojego Syna,
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.

ZNAK POKOJU
Celebrans wprowadza w znak pokoju, mówiąc:
Celebrans: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom:
Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego
Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem
i doprowadź do pełnej jedności.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy:
Amen.
Celebrans:

Przekażmy sobie znak pokoju.

MODLITWA PAŃSKA
Następnie odmawia się Modlitwę Pańską.

Wszyscy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wystawiaj nas na próbę,
ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc,
i chwała na wieki wieków. Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE
Celebrans: Miłosierny i dobry Boże, Swięte Triduum Paschalne
są dla nas najważniejszymi dniami w roku.
Daj nam je przeżyć świadomie. Mimo rozłąki ze wspólnotą Kościoła,
z którą nie możemy się dziś spotkać w jednym miejscu jako Ciało
Chrystusa, to pobłogosław nas wszystkich i spraw,
aby ten czas pogłębiał naszą wiarę, relację z Tobą i Twoim Kościołem.
Przez Chrystusa,
który dziś spożył z uczniami i uczennicami ostatnią wieczerzę,
Pana naszego.
Wszyscy:
Amen.
Na zakończenie poproś Boga o błogosławieństwo dla siebie, Kościoła oraz Twoich sióstr
i braci, używając poniższych słów.

Wszyscy:

Niech nas Pan błogosławi, + broni od wszelkiego zła
i doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.

Celebrans:
Wszyscy:

Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

Celebrans:

Po zakończeniu domowej Liturgii Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy doroczny post paschalny. Oddajemy
przez to cześć Jezusowi Chrystusowi, który oddała nam swoje życie. Modlimy się też w ten sposób za
wszystkie osoby cierpiące, chore, osamotnione, prześladowane i pogardzane.

