1. Wielki Czwartek

Wydarzenia zbawcze (w życiu Jezusa):
- W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Eucharystię przemieniając
chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew. Następnie podał je apostołom do
spożycia – udzielił im Komunii św. Wraz z Eucharystią ustanowił także sakrament
kapłaństwa, bez którego nie można Jej sprawować.
- Pan Jezus obmył także w czasie Ostatniej Wieczerzy nogi apostołom, aby dać wszystkim
przykład, że mają sobie wzajemnie służyć.
- Po wieczerzy idzie do ogrodu oliwnego na modlitwę, gdzie przychodzą żołnierze by Go
aresztować.
W liturgii Kościoła:
- Przed południem msza krzyżma. Biskup święci oleje, potrzebne przy udzielaniu
sakramentu chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych.
- Wieczorna liturgia upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu.
- Odbywa się obrzęd obmywania nóg.
- Najświętszy Sakrament jest przenoszony do tzw. ciemnicy, gdzie odbywa się
adoracja.

2. Wielki Piątek
Wydarzenia zbawcze (w życiu Jezusa):
- Pan Jezus jest skazany na biczowani i śmierć przez powieszenie na krzyżu.
- Odbywa się droga krzyżowa i wyrok zostaje wykonany.
- Po skonaniu ma przebito Mu bok.
- Ciało Zbawiciela zostaje zdjęte z krzyża i w pośpiechu pochowane w grobie.

W liturgii Kościoła:
- Jest to dzień śmierci Chrystusa. Tego dnia nie odprawia się mszy świętej.
- W kościołach odprawiona zostanie tylko liturgia Męki Pańskiej.
- Adorowany jest krzyż – znak zbawienia.
- Najświętszy Sakrament przenosi się do symbolicznego Grobu Pańskiego.

3. Wielka Sobota
Wydarzenia zbawcze (w życiu Jezusa):
Wielka Sobota to dzień ciszy i skupienia. Ciało Pana Jezusa pozostaje w grobie.

W liturgii Kościoła:
- Wierni odwiedzają Grób Pański.
- Wieczorem odprawiana jest liturgia Wigilii Paschalnej, która zalicza się już do
niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
- W trakcie nabożeństwa święcony jest ogień i woda.
- Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
- Śpiewa się już radosne Alleluja.
- Święcenie pokarmów.

Wigilia Paschalna jest najważniejszą ze wszystkich liturgii sprawowanych w ciągu roku, dlatego powinniśmy starać się w niej uczestniczyć.

4.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Wydarzenia zbawcze (w życiu Jezusa):
Pan Jezus ZMARTWYCH WSTAJE i ukazuje się przyjaciołom.
Grób pozostaje pusty.

W liturgii Kościoła:
- W tym dniu w całym Kościele odbywa się uroczysta celebracja Liturgii Eucharystycznej:
rano lub w nocy REZUREKCJA.
- Obchody święta rozciąga się na 8 dni - OKTAWA.

Każda NIEDZIELA to pamiątka zmartwychwstania Pana Jezusa.
Każda MSZA ŚW. to nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem.
Każda KOMUNIA ŚW. to nasz pokarm na życie wieczne, który już dziś przemienia:
smutek w radość,
zwątpienie w nadzieję,
słabość w siłę,
grzeszność w świętość.

