
T r i d u um  w  A l g h e r o  

 

 

W tym roku przeżywałem Triduum Paschalne w Alghero, na Sardynii, w kościele katedralnym.  
 

Zaopatrzyłem się w odpowiednie 

materiały (obrzędy Mszy św. w kilku 

językach), miałem dostęp do polskiej 

wersji czytań - aby lepiej rozumieć 

obrzędy. 

Już na miejscu okazało się, 

że dla wiernych dostępne są materiały 

na każdą celebrację zawierające 

czytania i formularze mszalne, 

a także krótki opis teologiczny 

przeżywanej aktualnie tajemnicy. 

 

Ponadto w pobliżu prezbiterium znajdował się terminal (“elektroniczny lekcjonarz”), w którym 

można było znaleźć potrzebne teksty. 

Celebracje gromadziły codziennie wielu wiernych - najwięcej w Wielkanoc, oczywiście, 

ale podczas każdego innego dnia także było wiele osób. 

Co zwracało uwagę - dość mała liczba posługujących w prezbiterium: zwykle 2-3 kleryków, 

czasem jeszcze 2 innych młodzieńców, dwie dziewczyny , 1-2 diakonów, ale bardzo zręcznie 

łączyli funkcje i były przygotowane pewne pomoce (turyferariusz niósł także łódkę, jedna osoba 

trzymała mitrę i pastorał, a w pobliżu miejsca przewodniczenia był zgrabnie wkomponowany 

stojak na pastorał, gdy miał być chrzest w czasie Wigilii Paschalnej w prezbiterium umieszczono 

stolik), nie było widać jakiś zgrzytów czy problemów. W razie potrzeby pomagali koncelebrujący 

prezbiterzy (było ich do 7). 

 

Ewangelia była czytana z ambony przedsoborowej 

(zmieścił się tam w razie potrzeby diakon, dwóch ministrantów 

światła - raczej ministrantek - oraz turyferariusz - patrz: fot. obok) 

z wyjątkiem Wielkiego Piątku, gdy była czytana z prezbiterium 

- były 3 ambony: jeden z kapłanów czytał rolę Chrystusa, drugi 

- uczniów, diakon był ewangelistą, a słowa tłumu i innych osób 

recytował chór - i wielu wiernych prócz tego także. 

 

Ogłoszenia i komentarze liturgiczne były bardzo krótkie, praktycznie niemal nieodczuwalne 

- podawano tylko to, co potrzebne (np. że w Wielki Czwartek będzie Komunia pod dwiema 

postaciami, że wszyscy mogą podejść do adoracji krzyża w Wielki Piątek). 

Śpiewy były piękne, ale w przypadku psalmów śpiewany był tylko refren. Biskup śpiewał 

prefację, ale dialog był recytowany. 

W czasie liturgii chór był licznie reprezentowany, chórzyści byli blisko prezbiterium i organów, 

a zatem np. w Wigilię Paschalną po każdym z 7 czytań inna osoba śpiewała psalm. 

Do czytań podchodziły osoby spoza prezbiterium - pamiętali o tym, by się pokłonić do biskupa 

przed i po czytaniu - i gdy miało to zastosowanie - by czynić to wraz z psałterzystą. 

Składka była zbierana - w tym czasie jak u nas, ale wyłącznie przez świeckich. Ciekawa 

różnica z praktykami polskimi polegała także na tym, że w Wielki Piątek składka była w czasie 

przygotowania ołtarza, a nie w czasie modlitwy wiernych, jak spotyka się w Polsce. 

Wierni byli bardzo życzliwi - pokazywali przyjezdnym, gdzie są wolne miejsca i w razie 

potrzeby udzielali innych wskazówek. 

 

 

Czas sprawowania liturgii: Msza Wieczerzy Pańskiej 18, liturgia Męki 

Pańskiej 16, Wigilia Paschalna 22, Msza w I Niedzielę Wielkanocną 

10:30 (przed nią i po niej były procesje, w ogóle procesje były bardzo 

liczne - także w Wielki Piątek, na planie podano ich przebieg). 

W Wielki Czwartek w czasie Gloria dzwoniły dzwony (ale tylko 

na początku), odbył się obrzęd umycia nóg - miejsca były przygotowane 

w nawie głównej, przy wejściu do prezbiterium. Komunia św. była 

pod dwiema postaciami (w nawie głównej i 2 nawach bocznych: kościół 

jest na planie krzyża. Na zakończenie liturgii odbyła się procesja 

do tzw. Ciemnicy, urządzonej ściśle wg przepisów w tabernakulum 

w jednej z bocznych kaplic. 



W Wielki Piątek znakiem do rozpoczęcia procesji był dźwięk 

kołatek. W prezbiterium stał od początku duży krzyż zasłonięty 

czerwoną materią. Był odsłaniany przez diakona, ale śpiewał 

jeden z kleryków - niezwykle pięknie. 

Potem wszyscy mogli oddać cześć krzyżowi, jeden z księży 

i kleryk pomagali wiernym wchodzić do prezbiterium i schodzić. 

Wezwania modlitwy wiernych były recytowane przez diakona, 

modlitwy na zakończenie każdej z intencji śpiewał biskup. 

 

Po liturgii nie było osobnej procesji - jak w Polsce. Odbyło się błogosławieństwo.  
  

Wigilia Paschalna odbyła się rzeczywiście w nocy: początek o 22, koniec około 

2,5 godziny później. Tuż przed wyjściem wygaszono światło. Był święcony 

znicz w kościele, bo świątynia jest w remoncie i główne wyjście nie było możliwe 

do otwarcia. Po 2 śpiewie “Światło Chrystusa” wszyscy zapalali świece (były one 

dostępne przed liturgią). 

Exsultet śpiewał jeden z kleryków, ale paschał i księga były okadzone przez 

diakona. Liturgia słowa była bez skrótów, wykorzystano wszystkie czytania 

w ich dłuższej wersji. Liturgia chrzcielna byław prezbiterium, odbył się chrzest 

jednego dziecka. 
  

Na zakończenie celebracji było uroczyste błogosławieństwo. 

Wiele osób zostało w kościele dłużej śpiewając wraz z chórem, 

a potem składając sobie życzenia. 

Msza w dzień Wielkanocy była szczególnie uroczysta. Przed 

nią i po niej była procesja ulicami miasta z udziałem licznych 

wspólnot i stowarzyszeń wiernych, ze sztandarami, na czele 

procesji była niesiona duża figura Chrystusa, a nieco dalej - Maryi. 

 

 Byłem bardzo wzruszony, że mogę wraz z całym Kościołem 

świętować Zmartwychwstanie Pańskie i radowałem się jednością 
Kościoła, pięknem obrzędów, starannym przygotowaniem. 

 

Wojtek, Alghero, 28-31.03.2013 
 


