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L. dz. 471/2020 

Zarządzenie w sprawie celebracji Triduum Paschalnego w Diecezji Bielsko Żywieckiej 

1) Celebracje Triduum Paschalnego mają być sprawowane według miejscowych terminów tylko w 

kościołach parafialnych bez udziału wiernych. 

2) Nie wolno w czasie Triduum Paschalnego korzystać z posługi ministrantów i lektorów. W parafiach, w 

których jest tylko jeden kapłan, można zaprosić do pomocy dwie osoby dorosłe. 

3) Zgodnie z Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (153/20) udzielam 

zgody na celebrowanie Triduum Sacrum w domach zakonnych, w których posługuje kapelan. 

W domach zakonnych, w których nie ma kapelana, miejscowy proboszcz/administrator podejmuje 

decyzje o celebrowaniu Triduum Sacrum, jeśli jest w stanie zapewnić kapłana do sprawowania liturgii. 

Należy pamiętać, że poświęcenie paschału nie czyni z kaplicy zakonnej miejsca chrztu w rozumieniu 

świątyni parafialnej. 

Wszystkie celebracje w domach i wspólnotach zakonnych należy sprawować bez obecności 

wiernych świeckich. 

Każdy proboszcz/administrator jest zobowiązany do przekazania tych informacji wszystkim domom 

zakonnym i klasztorom znajdujących się na terenie swojej parafii. 

4) Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej 

Mszę Świętą sprawuje się według schematu podanego w Mszale rzymskim (s. 126-131), zachowując 

następujący porządek: 

a) jeśli na rozpoczęcie liturgii nie śpiewa się pieśni, należy odczytać antyfonę na wejście (s. 126), a po 

znaku krzyża i akcie pokuty odmawia się hymn Chwała, 

b) po homilii omija się obrzęd umywania nóg, który nie ma charakteru obligatoryjnego (s. 127), nie 

odmawia się Wierzę, ale następuje modlitwa powszechna, 

c) dalej sprawuje się Eucharystię jak zwykle; proponowana jest 1 Modlitwa eucharystyczna z tekstami 

własnymi (s. 129-130), 

d) gdy podczas Komunii nie wykonuje się śpiewu, przewodniczący zgromadzenia wypowiada słowa 

antyfony na Komunię (s. 131) po wcześniejszym przyjęciu przez siebie Komunii Świętej, 

e) gdy jest Msza koncelebrowana, kapłani spożywają Komunię Świętą przez zanurzenie, a ostatni 

prezbiter przyjmuje osobno Ciało i Krew Pańską (wypijając z kielicha), a następnie puryfikuje naczynia 

liturgiczne, 

f) po Modlitwie po Komunii nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu i procesji do kaplicy adoracji; 

nie udziela się błogosławieństwa końcowego i nie ma obrzędu rozesłania. Po modlitwie pokomunijnej 

przewodniczący liturgii (i diakon) całują ołtarz i udają się do zakrystii, 

g) po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz. 

5) Wielki Piątek, Liturgia na cześć Męki Pańskiej 

Liturgię sprawuje się według schematu podanego w Mszale rzymskim (s. 133-147), zachowując 

następujący porządek: 



a) po przyjściu przed prezbiterium przewodniczący liturgii (i diakon) padają na twarz lub klękają, 

b) następnie udają się na miejsce przewodniczenia i odmawia się Modlitwę (s. 133), 

c) następuje liturgia słowa; po odczytaniu Ewangelii można wygłosić krótką homilię (s. 134, nr 9), 

d) Modlitwa powszechna ma być ubogacona; po wezwaniu nr 9 należy dołączyć wezwanie (podane 

niżej) wraz z własną modlitwą końcową: 

9b. O USTANIE EPIDEMII 

(przedostatnie wezwanie) 

 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną   rodzinę   ludzką, szukającą   w Tobie 

ocalenia; † zatrzymaj szerzącą   się   grozę   choroby i śmierci, * aby wszyscy mogli na nowo 

radować   się   darami Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

e) adoracja Krzyża odbywa się jak zwykle; oddanie czci przez pocałunek krzyża dokonuje tylko osoba 

przewodnicząca liturgii, a pozostali przez uklęknięcie lub ukłon; w czasie adoracji można wykonać krótki 

śpiew, 

f) obrzędy Komunii Świętej rozpoczynają się od przygotowania ołtarza (s. 145, nr 21) oraz przyniesienia 

puszki z Najświętszym Sakramentem z tabernakulum; następują stosowne obrzędy komunijne (s. 145), 

g) przewodniczący liturgii sam spożywa Ciało Pańskie, a pozostałym kapłanom (i diakonowi) udziela 

przez podanie na rękę (zalecane ze względu na okoliczności) lub do ust. Podczas Komunii Świętej 

należy wykonać odpowiedni krótki śpiew, ponieważ Mszał nie przewiduje antyfony na Komunię. Po 

zakończeniu Komunii Świętej puszkę z Najświętszym Sakramentem należy umieścić w tabernakulum, 

h) po odmówieniu Modlitwy po Komunii, nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu i procesji do 

Bożego Grobu; nie udziela się błogosławieństwa, nie całuje się również ołtarza. Kapłani i usługujący 

udają się do zakrystii, 

i) po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz. 

6) Wielka Sobota, Liturgia Wigilii Paschalnej 

Liturgię Wigilii Paschalnej sprawuje się według schematu podanego w Mszale rzymskim (s. 150-181), 

zachowując następujący porządek: 

a) kapłan, koncelebransi i usługujący udają się w procesji (zachowując między sobą wymaganą 

odległość 2 m) do drzwi kościoła (zostają wewnątrz świątyni), gdzie jest zapalony znicz (s. 153, nr 13); 

można ewentualnie zamienić znicz na świecę, 

b) podczas całej celebracji nie używa się kadzidła, 

c) przewodniczący liturgii wprowadza do celebracji (s. 151), poświęca ogień i przygotowuje paschał (s. 

152-153), a następnie zapala paschał (np. od znicza) mówiąc głośno: Niech światło Chrystusa 

chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów (s. 153), 

d) następnie liturgia odbywa się zgodnie ze schematem podanym w Mszale rzymskim (s. 153-167): 

procesja w stronę prezbiterium (trzykrotny śpiew: Światło Chrystusa), śpiew Orędzia wielkanocnego, 

e) komentarz (s. 167) i następuje liturgia słowa Bożego; po odczytaniu ostatniego fragmentu Starego 

Testamentu odmawia się hymn Chwała i tekst kolekty, 

f) po odczytaniu epistoły, w postawie stojącej kapłan śpiewa Alleluja, a psalmista lub kantor wykonuje 

psalm; odczytanie Ewangelii, homilia, 

g) w ramach liturgii chrzcielnej ma miejsce tylko odnowienie przyrzeczeń chrztu (z zapalonymi świecami 

w ręku), ale nie ma pobłogosławienia wody chrzcielnej i pokropienia zgromadzonych. Dlatego opuszcza 

się Litanię do Świętych, modlitwę błogosławieństwa wody chrzcielnej, odmawia się modlitwę 

powszechną, 

h) liturgię eucharystyczną sprawuje się jak zwykle; gdy podczas Komunii nie wykonuje się śpiewu, 

przewodniczący zgromadzenia wypowiada słowa antyfony na Komunię (s. 180) po wcześniejszym 



przyjęciu przez siebie Komunii Świętej, 

i) gdy jest Msza koncelebrowana, kapłani spożywają Komunię Świętą przez zanurzenie, a ostatni 

prezbiter przyjmuje osobno Ciało i Krew Pańską (wypijając z kielicha), on też dokonuje puryfikacji 

naczyń liturgicznych, 

j) po Modlitwie po Komunii nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu i procesji rezurekcyjnej; na 

zakończenie udziela się błogosławieństwa (można skorzystać z formy uroczystej, s. 384*). Na 

zakończenie: Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja, 

k) po liturgii przewodniczący (i diakon) całują ołtarz i wszyscy udają się do zakrystii. 

7) Wielkanoc, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

Liturgię uroczystości rezurekcyjnej w poranek Wielkanocy sprawuje się według schematu podanego w 

Mszale rzymskim (s. 182-183), zachowując następujący porządek: 

a) nie ma na początku procesji rezurekcyjnej, 

b) Mszę Świętą sprawuje się jak zwykle; należy zachować akt pokuty, hymn Chwała, obowiązkowa 

Sekwencja, odmawia się Wierzę, 

c) w żadnym przypadku nie należy stosować obrzędu pokropienia zgromadzonych wodą święconą, 

d) na zakończenie udziela się błogosławieństwa (można skorzystać z formy uroczystej, s. 384*), 

e) na zakończenie: Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. 

† Roman Pindel 

Biskup Bielsko-Żywiecki 

 

  

 


