Święte Triduum Paschalne
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Czas: życie człowieka – ma swój początek w chwili poczęcia i już
nigdy ni przestanie istnieć (mat. półprosta), różna intensywność
lat/miesięcy w roku, rok liturgiczny (a w nim Wielki Post, Wielki
Tydzień, Triduum Paschalne, Wielkanoc z oktawą i cały okres
wielkanocny), „Czas dla Rodzin” 
2. Święte Triduum Paschalne: Wielki Czwartek + Wielki Piątek + Wielka
Sobota; Wielkanoc – Święto świąt, Uroczystość uroczystości; Wielka
Niedziela (św. Atanazy); Eucharystia – Sakrament sakramentów,
Wielki Sakrament; Wielki Post (40 dni od Środy Popielcowej do
Wielkiej Nocy – bez niedziel), na Soborze w Nicei (325) wszystkie
Kościoły zgodziły się obchodzić Wielkanoc w niedzielę po wiosennej
pełni księżyca (14. Nisan).
3. Pascha: gwałtowne i dynamiczne przejście Boga; dla Żydów:
najważniejsze święto obchodzone na pamiątkę wyprowadzenia z
niewoli egipskiej (w formie uroczystej kolacji); w odniesieniu do
Jezusa – oznacza przejście przez straszliwą mękę (fizyczną i
psychiczną) i śmierć ku zmartwychwstaniu; dla chrześcijan – powrót
do tajemnicy Chrztu Św., kiedy zostaliśmy włączeni do Kościoła,
wszczepieni w Chrystusa, aby przejść z Nim taką samą drogą.
4. Święte Triduum Paschalne – Czas dla Rodzin: Wielki Czwartek –
uwielbienie, Wielki Piątek – rodzina, Wielka Sobota – ewangelizacja
5. Uwielbienie:
 Wielki Czwartek – Eucharystia i kapłaństwo (Łk 22,19-20; J 13,45),
 Wielki Czwartek – uwielbienie (J 17,1-2… modlitwa
arcykapłańska Jezusa),
 czym jest, jak wyraża się, dlaczego jest takie ważne? – w imię
sprawiedliwości naszej wobec Boga,
wypływa z
codziennego dziękczynienia, to styl życia!
6.Rodzina:

 Wielki Czwartek – miłość i jedność (J 15,12-13.16-17; 17,21-23 –
modlitwa arcykapłańska Jezusa),
 Wielki Piątek – małżeństwo/rodzina (Ef 5,21-23.25; Łk 9,23-24),
 Wielki Piątek – przebaczenie/miłosierdzie: grzechów przez
Jezusa na Krzyżu, nasze w codzienności względem
żony/dzieci/bliźnich (Mt 6,12-15; Mt 18,21-22)
 czym jest umieranie wraz z Chrystusem: w małżeństwie, dla
rodziny?
7. Ewangelizacja:
 Wielka Sobota – poranek wielkanocny - …przypomniały sobie
Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko
Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria
Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi
opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą
gadaniną i nie dali im wiary. (Łk 24,1-11),
 Idźcie i głoście! – hasło roku duszpasterskiego 2017 w Polsce
(Mk 16,15-20),
 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto
się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie (Mt 10,32-33)
 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem
was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał –
aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w
imię moje. (J 15,16)
 gotowość na ofiarę – z czasu, pieniędzy, energii życiowej – i
ponoszenie konsekwencji.
 dlaczego taka ważna jest ewangelizacja?
DZIELENIE
-2-

SIEDEM PARADOKSÓW ŻYCIA

 Jak przeżyłem tegoroczny Wielki Post/Triduum Paschalne? Jakie
owoce Bożego działania przyniósł w moim życiu?
 Na ile potrafię zapierać się samego siebie i umierać z Chrystusem dla
innych,
aby z razem z Nim powstawać do nowego życia?
 Jak realizuję na co dzień charyzmat wspólnoty: rodzina – uwielbienie
– ewangelizacja?
Co chciałbym/mógłbym/powinienem poprawić?

