
 
 

Triduum Paschalne – Wielkanoc 
 

Przed nami Święte Triduum Paschalne z uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. 
Przeżyjemy te święte Dni w czasie pandemii, jednak dla nas chrześcijan katolików, 
mimo wielu lęków i ograniczeń, radość, że Chrystus zmartwychwstał, niech okryje 
płaszczem pokoju i nadziei okoliczności, na które nie mamy wpływu, niech ożywi 
naszą miłość ku dobremu, miłosiernemu Bogu Ojcu oraz naszym bliźnim, z którymi 
wspólnie i solidarnie znosimy próbę czasu. Miłość do bliźniego niech będzie motywem 
jeszcze większej troski o wspólne bezpieczeństwo i wzajemny szacunek wyrażone 
poprzez zaakceptowanie i przyjęcie wymaganych środków ochronnych. Prawda o 
Zmartwychwstaniu Chrystusa niech będzie umocnieniem naszej wiary, że "zaufałem 
Twemu miłosierdziu, Panie" (por. Ps 13, 6). 
 
Okazja do Sakramentu Pokuty: 
Wielki Poniedziałek - od 17:00 do 19:00 
Wielki Wtorek - po Mszy św. do 20:00 
Wielka Środa - od 18:00 do 20:00 
Wielki Czwartek - od 8:00 do 9:00 i od 18:00 do 19:00 
Wielki Piątek - od 8:00 do 9:00 i od 18:00 do 19:00 
Wielka Sobota - od 8:00 do 10:00 i od 16:00 do 18:00 
 
Posługa w otwartej przestrzeni po lewej stronie prezbiterium. Bezwzględnie 
obowiązuje zasłonięcie ust i nosa oraz dystans. Przestrzeń kościoła jest wystarczająca 
do przygotowania się i oczekiwania na swoją kolej. 
 
W związku z limitami w naszym kościele w liturgii mogą uczestniczyć 24 osoby. 
Komunia św. będzie udzielana także wiernym uczestniczącym we Mszy św. na placu 
przed kościołem. 
 
Przypominam, że w dalszym ciągu ma moc dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej 
i świątecznej Mszy św.: 
Jednocześnie udzielam dyspensy od powyższego obowiązku osobom starszym, 
z objawami infekcji i tym, które czują obawę przed zarażeniem. (fragment zapisu 
z Dyspensy Biskupa Gliwickiego Jana Kopca z 20 maja 2020 r. 
 
Z kościoła parafialnego w Smolnicy prowadzona jest transmisja online (informacje o 
korzystaniu w zakładce Liturgia w naszej Parafii - na żywo. Bardzo proszę aby 

korzystać z tej możliwości uczestnictwa w życiu liturgicznym naszej Parafii.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU 

PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM 

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
 

 
PROPOZYCJA WG KSIĘGI "OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW" 

 

 

 

Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. "Zwycięzca 

śmierci". 

 

AKLAMACJA WIELKANOCNA 
 

1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

 

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

 

 

CZYTANIE 

 

2. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie. 

 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 

 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest 

bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

 

Albo: 

Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co 

będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 

wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 

 

 

 

 

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

 

3. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: 

 

Módlmy się. 

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu 

ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością 

spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, 

przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. 

 

Wszyscy: Amen. 

 

 

PO POSIŁKU 
 

 

WERSET 

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 

 

Wszyscy: 

Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

 

 

MODLITWA 

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący: 

Módlmy się. 

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam 

pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które 

wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu 

nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

 

Wszyscy: Amen. 

 

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. "Otrzyjcie już łzy płaczący". 


