Wielki Post Przygotowanie
Paschalne
Triduum Paschalne to właściwie
jedyne święto chrześcijan. Wszystkie
inne święta do niego nawiązują, są
echem, odblaskiem Pachy, do Paschy też
przygotowują. W czasie Triduum uobecnia się i uskutecznia misterium Paschy, to
jest przejścia Pana z tego świata do Ojca.
Przez sprawowanie tego misterium w
znakach liturgicznych i sakramentalnych
Kościół jednoczy się wewnętrznie z
Chrystusem. Święte Triduum Paschalne
jest tak wielkim świętem, największym
jakie tylko może się przydarzyć, że Kościół daje co roku aż czterdzieści dni na
przygotowanie się do niego. Mamy ten
czas po to, aby dobrze przeżyć Paschę. To
jest coś wyjątkowego: 40 dni przygotowujące do przeżycia trzech dni świąt. Nazwa Wielki Post niezbyt trafnie sugeruje,
że główną treścią tego czasu jest umartwienie, jałmużna, uczynki miłosierdzia.
Owszem są one ważne, ale nie jako istota
tego czasu, lecz jako środek do osiągnięcia tego celu: dobrego wejścia w tajem-

nicę Triduum. Pełna nazwa Wielkiego
Postu to okres czterdziestodniowego
przygotowania.
Istotą tych 40 dni jest wezwanie
kapłana posypującego głowy popiołem w
Środę Popielcową: „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię”. Zrób sobie zatem rachunek sumienia, czy żyjesz Paschą, jesteś w przymierzu z Ukrzyżowanym, czy wiara przenika twoje życie?
„Doroczny obchód Wielkiego Postu jest czasem stosownym, w którym
wstępujemy na świętą górę Paschy” (LO
6). Słowo „Góra” oznacza, że jest to
szczególne miejsce wyjęte z poziomu codzienności, miejsce spotkania, lepszej
widoczności. Z „góry” widzimy nasze
codzienne życie z innej perspektywy.
Czas czterdziestodniowego przygotowania ma podwójny charakter. Z jednej
strony to czas przygotowania się do przyjęcia sakramentu chrztu dla katechumenów, dla wiernych czas przygotowania do
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych
przez słuchanie Słowa Bożego, częste
uczestnictwo we Mszy świętej nie tylko
w niedzielę, przez modlitwę i pokutę.
Chrzest i wyznanie wiary staje w centrum Triduum.

Masz całe 40 dni na przygotowanie swojego serca, domu. Masz 40 dni na
sprzątanie wewnątrz i zewnątrz.
TI

