Duszpasterskie wskazania i przypomnienie dotyczące przygotowania
do Triduum Paschalnego
Drodzy Księża,
Przed nami Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. „Serce” naszej wiary i liturgii Kościoła.
Zważywszy na fakt, że przez ostatnie dwa lata, Wielki Tydzień, jak również Święta Wielkanocne, były
przeżywane w rygorze sanitarnym i nie wszyscy, którzy chcieli mogli uczestniczyć w głębokiej
religijnie i pięknej liturgii Wielkiego Tygodnia, zadbajmy aby tegoroczne obchody Świąteczne zostały
starannie przygotowane jak to bywało w latach poprzednich.
1. Zanim rozpoczną się obchody Triduum w wielu parafiach będziemy musieli poświęcić dużo
czasu na spowiedź. W Wielkim Tygodniu przyjdą ci, którzy nie wykorzystali okazji w czasie
rekolekcji jak również ci, którzy z różnych powodów zdecydowali się powrócić po przerwie
pandemicznej. Będą też osoby pracujące całymi tygodniami, studiujące czy wracające z
zagranicy. Uzbrójmy się w cierpliwość. Cieszmy się z ich powrotu. Pamiętajmy, że tych
których w ogóle nie będzie jest znacznie więcej. Ci, którzy przychodzą chcą być przy
Chrystusie i Kościele są w „naszej drużynie”. Czyńmy z niech uczniów - apostołów.
2. Pomimo zmęczenia, jakie nas dotyka, zadbajmy na miarę naszych sił o piękno liturgii.
Wykorzystajmy bogactwo znaków Triduum Paschalnego, poprzez które Pan Bóg mówi, działa
i uświęca swój Lud. Zaangażujmy w przygotowanie liturgii Triduum, jak również w obchody
Świąt Wielkanocnych osoby życia konsekrowanego, jak najwięcej osób świeckich,
ministrantów, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, harcerzy i strażaków z
OSP.
3. Biskup Łowicki, jak co roku, zaprasza nas wszystkich w Wielki Czwartek do Bazyliki
Katedralnej w Łowiczu na Mszę Krzyżma. Zaprośmy na tę Mszę: szafarzy nadzwyczajnych
Komunii świętej, ceremoniarzy, lektorów i ministrantów. Ich uczestnictwo w tej szczególnej
Liturgii będzie dopełnieniem naszej codziennej troski o nowe powołania, a dla nich może być
niezapomnianym przeżyciem religijnym. Po Mszy Biskup zaprasza kapłanów i służbę
liturgiczną na poczęstunek.
4. W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej w parafii warto pomyśleć o obrzędzie umycia nóg a także
odnowieniu przyrzeczeń lektorów i ministrantów, tak jak podczas porannej Mszy w katedrze.
5. Podczas Liturgii Męki Pańskiej adoracja krzyża może odbyć się poprzez przyklęknięcie, bądź
ukłon. Jeszcze nie zalecane jest całowanie Ukrzyżowanego.
6. Cieszmy się obecnością wiernych w Wielką Sobotę podczas świecenia pokarmów.
Upomnienia (o masowym powrocie z racji święconki) zostawmy na inny czas. Wykorzystajmy
każdą okazję aby głosić radosną wiadomość o Zmartwychwstaniu naszego Pana. Wielu z nich
bardzo powierzchownie traktuje wiarę – to prawda, tym bardziej, w duchu pasterskiej troski,
można przypomnieć o spowiedzi i Komunii świętej w okresie Wielkanocnym. Zmartwychwstały
Chrystus przynosi bogactwo wiary, nadziei i miłości. Wielką nieroztropnością i
niewdzięcznością jest lekceważenie Jego darów.
7. Liturgia chrzcielna i pokropienie wodą święconą może odbyć się w pełnym zakresie. Można
pomyśleć o napełnieniu kościelnych kropielnic wodą święconą. Zaangażujmy osoby zakonne i
świeckie do czytań, śpiewów, komentarzy. Wykorzystajmy bardziej bogactwo tekstów
biblijnych przeznaczonych na Liturgię Wigilii Paschalnej.
8. Wyznaczmy zadania, po pandemicznej przerwie, druhom i druhnom z OSP. Zaprośmy na
procesje rezurekcyjną osoby w strojach regionalnych, grupy rekonstrukcyjne w strojach z
epoki. Niech obchodom Triduum, procesji i Świątecznej Eucharystii towarzyszą dobrze
dobrane pieśni. Pojawiło się dość dużo nowych dobrych pieśni, które można wykorzystać
podczas tych najważniejszych Uroczystości. Dobra oprawa Tej Uroczystości Wielkanocnej
pozwoli, szczególnie dzieciom, zapamiętać Ją i mocniej przeżyć.
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