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07.marca - Świętych Perpetui i Felicyty, mężatek, męczennic; żyły w III 
w. Za panowania cesarza Seweryna, oskarżono je jako chrześcijanki  
i skazano na śmierć przez pożarcie na arenie przez dzikie zwierzęta. 
08.marca – Św. Jana Bożego, żył w XV w., założył zakon bonifratrów dla 
obsługi chorych i opuszczonych . 
13.marca – Św. Krystyny z Persji, dziewicy, męczennicy; żyła w VI w., 
padła ofiarą krwawych prześladowań chrześcijan przez króla perskiego 
Chozroesa I. 
14.marca – Św. Łazarza z Betanii, położonej kilka kilometrów od 
Jerozolimy; był kawalerem, mieszkał z dwiema siostrami Marią i Martą; 
wskrzeszony przez Pana Jezusa; jego dom niezależnie od okoliczności 
zawsze stał otworem dla Pana Jezusa. 
 17.marca – Św. Patryka, biskupa; żył na przełomie IV/V w. Ojczyzną 
Patryka była Wielka Brytania. W wieku 16 lat został porwany przez 
irlandzkich korsarzy – przez 6 lat był w ich niewoli jako pasterz owiec. 
Zbiegłszy do Francji kształcił się w dwóch najgłośniejszych szkołach 
misyjnych. Po święceniach biskupich, wysłany przez papieża do Irlandii 
dla głoszenia tam Ewangelii. Irlandia czci św. Patryka jako swojego 
apostoła, ojca i patrona. 
19.marca – Św. Józefa, oblubieńca NMP 
25.marca – Niedziela Palmowa. 
29.marca - Wielki Czwartek, dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii 
i kapłaństwa. 
30.marca - Wielki Piątek, dzień męki i śmierci Jezusa, katolików 
obowiązuje post ścisły. 
1.kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 
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 Trwa czas czterdziestodniowej pokuty, niedługo będziemy przeżywać 
najważniejsze dni dla każdego chrześcijanina. Kościół mówi: „Święto 
Świąt”, „Uroczystość Uroczystości”. Chciałbym żeby na początku tego 
tekstu każdy odpowiedział sobie na pytanie, „które dni uważam za 
najważniejsze?”. Gdybyśmy przeprowadzili sondę wśród chrześcijan to 
pewnie niemało byłoby takich którzy bez wahania odpowiedzieliby: „Jak 
to które dni? To jasne, Niedziela i Poniedziałek, no może ewentualnie 
jeszcze sobota bo koszyczek trzeba poświęcić przecież”. Zapewne 
przesadzam, świadomość współczesnego chrześcijanina nie może być aż 
tak uboga. Ale w takim razie o co tak naprawdę chodzi?  
 Właściwie można powiedzieć, że to nawet nie są „Święta” ale jedno 
Wielkie Święto, jeden Wielki Dzień i jedna Wielka Noc. No dobrze, no to 
kiedy w takim razie? Najważniejsza informacja jest taka, że Wielki Post 
kończy się… w Wielki Czwartek i wtedy rozpoczyna się nasze Święto. 
Triduum (dosłownie „trzy dni”) Paschalne. Żeby uświadomić sobie  
z czym mamy do czynienia wystarczy, że dostrzeżemy fakt, iż liturgia 
Kościoła czas od Wielkiego Czwartku wieczorem do Niedzielnych 
wieczornych Nieszporów, traktuje jak Jeden Dzień. Kulminacją tego Dnia 
i jednocześnie najważniejszą Liturgią w ciągu całego roku są obrzędy 
sprawowane w Wielką Sobotę po zachodzie słońca zakończone procesją 
rezurekcyjną w Niedzielę o świcie.  
 Podsumowując: Chrześcijanin zaczyna Świętować w Wielki Czwartek 
wieczorem i nie przestaje aż do Niedzieli. Poniedziałek Wielkanocny to 
już właściwie tylko przyjemny dodatek. Wielu spotkałem takich, którzy 
świętują według schematu: Sobota – poświęcenie pokarmów, Niedziela, 
Msza – najlepiej koło południa. Nie wiedzą co tracą. W zasadzie wszystko 
dzieje się obok nich.  
 Prawdziwe przeżycie Święta Wielkiej Nocy może wymagać nieraz 
sporych zdolności akrobatycznych, bo przecież Czwartek i Piątek a nieraz 
i Sobota to dni kiedy idziemy do pracy, a jeszcze trzeba w domu wszystko 
ogarnąć, ale czy nie warto „stanąć na głowie”, żeby tylko wieczorem 
znaleźć się przy ołtarzu? Zdecydowanie warto. Więcej nawet, jest to 
obowiązek każdego Chrześcijanina!!!  

TRIDUUM PASCHALNE  
CZYLI CHRZEŚCIJANIN STAJE NA GŁOWIE 
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 Poniżej znaleźć możemy rozpisany przebieg Triduum Paschalnego  
w naszej parafii. Więcej informacji o tych "świętych dniach", warto 
przeczytać w Internecie, gdyż w kilku akapitach nie da się poruszyć całego 
bogactwa tego czasu.  
 Na koniec tylko jedna prośba: nie zostawiajmy spowiedzi na Wielki 
Czwartek czy Piątek, jeżeli to nie jest konieczne. Po pierwsze dlatego, że 
to już Święto, więc trochę późno na przygotowania duchowe. Po drugie, 
ksiądz też chciałby na spokojnie spotkać się ze Zmartwychwstałym przed 
Najświętszym Sakramentem.  
 

TRIDUUM PASCHALNE I POŚWIĘCENIE POKARMÓW. 
 
WIELKI CZWARTEK – Liturgia Wieczerzy Pańskiej: 
                                  Początek o godz. 18.00. 
Adoracja do godziny   2200 i Wielki Piątek od godziny 8.00. 
 
WIELKI PIĄTEK – Droga Krzyżowa o godzinie 14.00 , 
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ o godz. 1800 
Adoracja do godziny 24.00 i Wielka Sobota od godziny 8.00. 
 
Wielka Sobota poświęcenie pokarmów:  
Kościół parafialny : 9.00 i 12.30 . 
Skałka godz. 9.30  - Kopaniny godz. 10.00 ,   
Parkoszowice godz. 10.30, Rzędkowice godz. 11.00,  
Hucisko „przy szosie” godz. 11.30, Hucisko „szkolne” godz. 12.00. 
 

WIGILIA PASCHALNA I UROCZYSTA REZUREKCJA 
Początek o godz. 20.00 rozpocznie się na zewnątrz kościoła liturgią 
poświęcenia ognia. 
 
 
 
W okresie liturgicznym, w który jesteśmy, Kościół zachęca wiernych 
do wzmożonej modlitwy, postu oraz jałmużny. Niekiedy jednak 
można mieć wątpliwości w jaki sposób pościć, zważywszy szczególnie 
na to, że współczesne przepisy kościelne nie są w tej dziedzinie 
wymagające. 

NA CZYM POLEGA POST? 
OBECNE I DAWNE PRZEPISY KOŚCIELNE. 
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Obecny Kodeks Prawa Kanonicznego wyróżnia: 
Post ścisły – obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Polega na 
powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych oraz określonej 
liczbie posiłków, które możemy zjeść w ciągu dnia – jeden posiłek do syta 
i dwa lekkie. Obowiązuje katolików od osiemnastego do sześćdziesiątego 
roku życia. 
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – na terenie Polski 
obowiązuje w każdy piątek podczas roku. Polega na powstrzymaniu się od 
spożywania mięsa i pokarmów mięsnych. Obowiązuje katolików od 
czternastego roku życia. W specyficznych okolicznościach (osoby żywiące 
się na stołówkach czy w podróży) wierni mogą skorzystać z dyspensy, 
jednak wstrzemięźliwość powinni zastąpić wówczas modlitwą za Ojca 
świętego lub jałmużną. 
 Jeśli jednak ktoś chciałby pościć więcej niż wymagają tego aktualne 
przepisy kościelne może skorzystać z przedsoborowych norm. Ma to – 
rzecz jasna – charakter dobrowolny. Rozróżniano wówczas: 
Post ilościowy – dotyczący ilości spożywanych posiłków w ciągu dnia. 
Post jakościowy – dotyczący jakości pokarmu, a więc bezmięsny. 
Post ścisły – połączenie postu ilościowego i jakościowego. 
W Środę Popielcową, piątki i soboty oraz w Suche Dni w Wielkim Poście 
obowiązywał post ścisły. W poniedziałki, wtorki, środy i czwartki z kolei 
praktykowano post ilościowy. 
 W niedziele nie obowiązywał ani post ilościowy ani jakościowy. Gdy  
w trakcie Wielkiego Postu wypadała jakaś uroczystość nie znosiła ona 
postu. Dyscyplina postna rozpoczynała się w Środę Popielcową,  
a kończyła po Wigilii Paschalnej. 
  Przede wszystkim jednak pamiętajmy o słowach Zbawiciela z Ewangelii 
wg Św. Mateusza: „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. 
Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. 
Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy 
pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że 
pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi  
w ukryciu, odda tobie”. 

www.pch24.pl 


