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Drugorzędni patroni naszej diecezji 
Święci: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn   

 
 
     Benedykt i Jan byli zakonnikami, którzy na zaproszenie Bolesła-
wa Chrobrego przybyli do Polski z Włoch i osiedlili się w pobliŜu 
Międzyrzecza, w którym to przygotowywali się do pracy misyjnej. 
Niebawem dołączyli się do nich Polacy: nowicju-
sze Mateusz i Iza- ak oraz kucharz Krystyn. 
W nocy z 10 na 11 listopada 1003 
roku zostali napadnięci przez 
zabójców i w y m o r d o w a n i . 
„Przebici mie- czem oddali ducha 
w z y w a j ą c łaski dla swoich za-
bójców, dając nam tym płomienny 
przykład miło- ści Pana”. Ich po-
święcenie się Bogu, powinno stać się 
dla nas przykładem prawdziwej miłości do 
naszego Pana. 
     W liturgii Kościoła doroczne wspomnienie Pięciu Braci obcho-
dzono 10 listopada jako wspomnienie obowiązkowe. Obecnie jest 
ono obchodzone 13 listopada , gdyŜ pamiątkę św. Stanisława Kostki 
przesunięto na 18 września. W naszej diecezji w tym dniu obchodzi-

 
Z okazji nadchodzących Świąt Paschalnych 
wszystkim Czytelnikom Kartki z Liturgii 

obfitości łask BoŜych 
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Święte Triduum Paschalnego 

 

Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej 
  
     Tą Mszą Św. rozpoczynamy Triduum Paschalne. Jest ona 
pamiątką ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. 
Obrzęd umywania nóg w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej jest 
symbolem słuŜby i miłość Chrystusa, który nie przyszedł po to, 
aby Mu słuŜono, lecz aby słuŜyć. Po odprawieniu Mszy św. na-
stępuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do uprzednio 
przygotowanej kaplicy.  
 
Wielki Piątek – dzień śmierci Chrystusa 
 
     W tym dniu Kościół rozmyśla nad Męką swego Pana oraz 
adoruje KrzyŜ.  Dlatego teŜ kapłan na początku naboŜeństwa 
wykonuje gest prostracji, czyli leŜenie krzyŜem, oraz adoruje go 
wraz z ludem przez przyklęknięcie i pocałunek. Liturgia Wielkie-
go piątku mimo swojej prostoty, tworzy nastrój spokojnej i maje-
statycznej uroczystości. Po naboŜeństwie Najświętszy Sakrament 
w monstrancji jest przeniesiony do tzw. BoŜego Grobu. 
 
Wielka Sobota  
  
     Tego dnia błogosławione są pokarmy na stół wielkanocny. 
 
Wigilia Paschalna 
  
     Najuroczystsza liturgia w ciągu całego roku, sprawowana póź-
nym wieczorem. 
Rozpoczyna się liturgią światła: poświęcenie ognia i paschału 
oraz uroczyste wniesienie Światła Chrystusa do kościoła. Przed 
liturgią słowa śpiewa się Exsultet, jako śpiew dziękczynny za dar 
zmartwychwstania. Rozbudowanie liturgii słowa do dziewięciu 
czytań jest wyrazem przypomnienia wielkich dzieł Boga jakich 
dokonał dla ludzkości. Błogosławieństwo wody, która jest zna-
kiem obmycia i odrodzenia się nowego człowieka. Po tej Mszy 
św. lub przed pierwszą Mszą w niedzielę rano odbywa się proce-
sja rezurekcyjna. Przy radosnych śpiewach niesie się Najświętszy 
Sakrament, figurę Zmartwychwstałego Chrystusa, krzyŜ z czer-
woną stułą . 

Przesłanie Zmartwychwstałego 
 

 „Przyjd	cie wi�c 

wszystkie narody grze-

chami skowane i przyj-

mijcie odpuszczenie 

grzechów. Ja bowiem 

jestem waszym od-

puszczeniem i Pasch� 

zbawienia, Ja jestem 

barankiem za was zło-

"onym             w ofie-

rze, Ja jestem waszym 

obmyciem, Ja jestem 

waszym "yciem, i Ja 

jestem waszym zmar-

twychwstaniem, Ja je-

stem waszym $wiatłem, Ja jestem waszym zbawieniem, 

Ja jestem waszym królem. Ja was nios� na wysoko$ci 

niebios, Ja was wskrzesz� i ukarze wam Ojca, który 

jest w niebie, Ja was wskrzesz� moj� prawic�”. 

     
         /z homilii paschalnej Melitona z Sardes/ 


