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Z Listu o. Generała Pedro Aguado z 3 kwietnia 2020 r. na Triduum Paschalne

W obecnej sytuacji warto, żebyśmy w czasie Triduum Paschalnego uczynili kilka drobnych 
znaków, które pozwolą się nam poczuć w pijarskiej komunii. Wiem, że w każdej Prowincji 
i w każdym miejscu pijarskiej obecności będziecie poszukiwać najlepszego sposobu, żeby, 
mimo fizycznego oddalenia być i modlić się razem. Równie ważne jest doświadczenie jedności 
z całym Zakonem, ze wszystkimi osobami, które przeżywają wiarę i pragną naśladować Jezusa 
w Szkołach Pobożnych.

Dlatego przygotowaliśmy tę niewielką pomoc do modlitwy w każdy z tych świętych dni. 
Wykorzystajcie ją w sposób najbardziej odpowiedni dla danego miejsca (…).

Triduum Paschalne
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Rozważanie papieża Franciszka i wspólna modlitwa – do wykorzystania także 
w Wielki Piątek w czasie modlitwy indywidualnej przed Liturgią Męki Pańskiej.

Homilia papieża Franciszka z Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. 
w zakładzie karnym Velletri pod Rzymem.

„Jezus umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” J 13, 1.

Wszystkich Was pozdrawiam i dziękuję za Wasze przyjęcie.

Kilka dni temu otrzymałem piękny list od paru osób spośród Was, których tutaj dziś nie ma, a które 
pisały o wspaniałych rzeczach, za które im dziękuję.

W tej modlitwie jestem blisko wszystkich: i tych, którzy tutaj są, i tych, których nie ma.

Usłyszeliśmy o tym, co uczynił Jezus. To ciekawe, co Ewangelia mówi: „Jezus wiedząc, że Ojciec dał 
Mu wszystko w ręce”. Znaczy to, że gdy Jezus otrzymał pełną władzę, wtedy właśnie umył uczniom 
nogi. W tamtych czasach zajmowali się tym niewolnicy dlatego, że nie było asfaltowanych ulic 
i ludzie, gdy przychodzili, mieli zakurzone nogi; kiedy przychodziło się do kogoś z wizytą lub na 
obiad, byli tam słudzy, którzy umywali gościom nogi. I Jezus czyni ten gest umywania nóg. Czyni gest 
sługi: On, który miał pełną władzę, On który był Panem, czyni gest sługi. A potem daje im zalecenie: 
„abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. Innymi słowy, służcie jedni drugim, bądźcie braćmi 
w służbie, nie w ambicjach, jak ktoś, kto nad drugim panuje, kto drugiego depcze, nie, bądźcie 
braćmi w służbie. Czegoś potrzebujesz? Zrobię to dla Ciebie. Na tym polega braterstwo. Braterstwo 
jest pokorne, zawsze, jest służbą. I ja uczynię ten gest. Kościół chce, aby biskup czynił to każdego 
roku, jeden raz w roku, przynajmniej w Wielki Czwartek, aby naśladować gest Jezusa i żeby dać 
dobry przykład także samemu sobie dlatego, że nie jest kimś ważniejszym, ale musi być tym, który 
służy. I każdy z nas musi być sługą dla innych.

Taka jest reguła Jezusa i reguła Ewangelii: reguła służby, nie władzy, czynienia zła, upokarzania 
innych. Służba! Pewnego razu, gdy apostołowie posprzeczali się między sobą o to, „kto z nich jest 
największy”. Jezus wziął dziecko i powiedział: „Dziecko”. Jeżeli wasze serce nie będzie podobne do 
serca dziecka, nie będziecie moimi uczniami. Serce dziecka, proste, pokorne i służące. I dodaje 
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jeszcze coś ciekawego, co możemy złączyć z tym dzisiejszym gestem. Mówi: „Wiecie, że ci, którzy 
uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie 
między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by 
chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich”. My też musimy być 
sługami. To prawda, że w naszym życiu pojawiają się problemy: sprzeczamy się między sobą… ale 
musi to być czymś przejściowym, czymś czasowym, bo w naszych sercach zawsze musi być chęć 
służenia innym, żeby stać się sługą innych.

I niech ten gest, który dzisiaj wykonam będzie dla wszystkich nas gestem, który pomoże nam, byśmy 
jeszcze bardziej byli dla siebie nawzajem sługami, przyjaciółmi i braćmi w służbie. Niech te myśli 
nam towarzyszą w czasie obrzędu umywania nóg.

Wspólna modlitwa kończąca rozmyślanie

Brat i Sługa

Pan ukląkł przed nami, 
A my nie pojęliśmy tego, co zrobił.
Nie odważyliśmy się na Niego spojrzeć.
Oślepiał nas bardziej niż słońce.
Piekły nam twarze i szczypały oczy.
Musieliśmy je natychmiast zamknąć.

Nie, Panie, nie zniesiemy tego!
Bądź nam dalej Bratem, 
Ale nie możesz być naszym Sługą, 
Gorzej niż sługą –niewolnikiem!
Nigdy przed nikim nie klękaj!
Tak pokorny przywódca jest nie do zniesienia.
Co powiemy ludziom, gdy zobaczą, 
Naszego Mistrza na kolanach przed swoimi uczniami?!
Czy my też mamy ściągnąć pozbawić się autorytetu
I upaść przed naszą trzodą?

Nie wierzyliśmy własnym oczom,
Gdy bez słowa wziął krzyż.
Uciekliśmy przerażeni.
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Wstydziliśmy się takiego Nauczyciela.
Zrozumiał go poganin, zrozumiały go kobiety.

W końcu wróciliśmy do Ciebie, Panie, 
Ponieważ w głębi serca chcemy do Ciebie należeć.
Miej litość dla nas, małej wiary.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

Amen.
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Dodatkowe wezwania w formie modlitwy powszechnej - propozycja indywidualnej 
lub wspólnotowej modlitwy przy Grobie Pańskim do wykorzystania także w Wielką 
Sobotę.

Módlmy się…

- za Szkoły Pobożne, abyśmy we wszystkich Prowincjach odnaleźli drogę do ewangelicznej 
wierności i życia zgodnego z przyjętym charyzmatem;

- za pijarów na całym świecie, aby inspirowani przykładem św. Józefa Kalasancjusza stawali się 
pokornymi sługami Ewangelii;

- za pijarów w formacji początkowej, by z mocą i odwagą przeżywali pijarskie powołanie, 
a w przyszłości w sposób twórczy zaradzali potrzebom dzieciom i młodzieży;

- za wszystkie osoby, które dzielą z nami charyzmat, aby wzrastali w powołaniu i z kalasantyńską 
wrażliwością podchodzili do dzieci i młodzieży.

Módlmy się…

- za naszą Prowincję, abyśmy umieli budować drogi do głębokiego nawrócenia i autentycznej 
przemiany w służbie naszym dzieciom i młodzieży;

- za wspólnoty, dzieła i miejsca naszej obecności, aby były źródłem życia i świadectwa;

- za podejmowane przez nas inicjatywy poszukiwania nowych sposobów wspólnego podążania 
drogą pijarskiego charyzmatu;

- za Bractwa Szkół Pobożnych i świeckich pijarów, aby przeżywali swoje powołanie z coraz większą 
miłością i nadzieją;

- za każdego z nas, abyśmy czuli się małymi sługami Ewangelii, którą będziemy urzeczywistniać 
w naszym życiu;

- prośmy, by Pan żniwa obdarzył nas powołanymi do radykalnego pójścia za Nim w rodzinie 
pijarskiej, aby nie zabrakło tych, którzy w przyszłości będą żyć naszym charyzmatem.

WIELKI 
PIĄTEK
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Módlmy się…

- za naszych uczniów, za wszystkie dzieci na świecie, a przede wszystkim za te najuboższe 
i bezbronne, aby spotkały osoby, które podobnie jak Kalasancjusz pomogą im wzrastać 
w pobożności i nauce;

- za nauczycieli i pracowników naszych szkół i wszystkich naszych dzieł, aby czuli się 
współpracownikami prawdy;

- za osoby, instytucje, zgromadzenia zakonne, które inspirują się Kalasancjuszem, aby odnaleźli 
drogę służby i wzrostu;

- za wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy umieli budować świat bardziej sprawiedliwy i braterski.

Módlmy się…

- za osoby, które cierpią z powodu pandemii, aby znalazły pocieszenie i wsparcie swoich 
najbliższych;

- za chorych, za wszystkich lekarzy i personel medyczny, za wszystkie służby, które niosą pomoc 
innym;

- za zmarłych w tych ostatnich tygodniach cierpienia i choroby, aby od Boga otrzymali pełnię życia 
w wieczności.
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Wyznanie wiary św. Pawła VI – do rozważenia indywidualnego lub wspólnotowego szczególnie 
dla tych, którzy nie uczestniczą w Liturgii Wigilii Paschalnej. W ramach modlitwy wspólnotowej 
w poszczególne fragmenty Wyznania wiary można wpleść pieśń.

Fragmenty Wyznania wiary Ludu Bożego uroczyście wypowiedzianego przez Pawła VI w 1968 r. z okazji 
zakończenia Roku Wiary.

Wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym. Jest On Słowem wiekuistym; 
zrodzonym z Ojca przed wszystkimi wiekami i współistotny z Ojcem, czyli, przez którego wszystko 
się stało. Przyjął On ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem; równy 
więc Ojcu co do bóstwa, a mniejszy od Ojca ze względu na człowieczeństwo, całkowicie jeden, nie 
przez zmieszanie natur (co jest niemożliwe), lecz jednością osoby.

Zamieszkał On wśród nas pełen łaski i prawdy. Obwieścił i ustanowił królestwo Boże, sprawiając, że 
poznaliśmy Ojca. Dał nam przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali; tak jak On nas umiłował. 
Nauczył nas drogi błogosławieństw ewangelicznych, wedle których mamy być ubodzy w duchu 
i cisi, mamy znosić cierpliwie dolegliwości, pragnąć sprawiedliwości, być miłosiernymi, czystego 
serca, czyniącymi pokój, mamy znosić prześladowanie dla sprawiedliwości.

Umęczony został pod Poncjuszem Piłatem, On, Baranek Boży, przyjmując na siebie grzechy świata, 
umarł za nas przybity do krzyża, przynosząc nam zbawienie przez krew odkupienia. Pogrzebany, 
zmartwychwstał własną mocą trzeciego dnia, wynosząc nas swym zmartwychwstaniem do 
uczestnictwa w życiu Bożym, które jest życiem łaski. Wstąpił do nieba, skąd ponownie przyjdzie 
sądzić żywych i umarłych, każdego wedle jego zasług; ci, którzy odpowiedzieli na miłość i łaskawość 
Boga, pójdą do żywota wiecznego, a ci, którzy aż do śmierci odrzucali je, skazani będą na ogień nigdy 
nie gasnący. A królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzymy, że Pan nasz Jezus Chrystus odkupił nas przez ofiarę krzyża od grzechu pierworodnego 
i od wszystkich grzechów osobistych przez każdego z nas popełnionych, tak że sprawdza się zdanie 
Apostoła: "Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska".

WIELKA 
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Wyznajemy z wiarą jeden chrzest ustanowiony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na 
odpuszczenie grzechów; że również dzieciom, które nie mogły zmazać się jeszcze grzechem 
osobistym, należy udzielać chrztu, aby pozbawione łaski nadprzyrodzonej przy zrodzeniu, 
odradzały się "z wody i Ducha Świętego do życia Boskiego w Chrystusie Jezusie".

Pan Jezus kształtuje Kościół swój przez sakramenty, które wypływają z Jego pełni. Przez nie bowiem 
sprawia, że członki jego uczestniczą w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, pod 
tchnieniem Ducha Świętego, który udziela im życia i zdolności do działania. Jest więc Kościół 
świętym, choć w łonie swoim obejmuje grzeszników, albowiem cieszy się nie innym życiem, lecz 
życiem łaski; jeśli członki jego karmią się nią, uświęcają się, jeśli zaś odwracają się od niej, obciążają 
się grzechami i zmazami, które stoją na przeszkodzie rozszerzaniu się jego promiennej świętości. 
Dlatego Kościół cierpi i czyni pokutę za przestępstwa, mając władzę uwolnienia od nich swoich 
synów dzięki Krwi Chrystusa i z daru Ducha Świętego.

Wierzymy, że Msza, którą odprawia kapłan w zastępstwie Chrystusa mocą władzy, otrzymanej przez 
sakrament kapłaństwa, i która ofiarowana jest przez niego w imieniu Chrystusa oraz członków Jego 
Mistycznego Ciała, jest rzeczywiście ofiarą Kalwarii, która uobecnia się sakramentalnie na naszych 
ołtarzach.

Fragment homilii Pawła VI wygłoszonej podczas Mszy Świętej w 1970 r. Manila na Filipinach.

Chcę być Jego świadkiem: Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego. On nam objawił 
niewidzialnego Boga, On jest pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia i wszystko przez Niego 
zostało stworzone. On jest Nauczycielem i Zbawicielem wszystkich ludzi. On dla nas narodził się, 
umarł i zmartwychwstał.

On stanowi centrum historii i świata. On jedynie nas zna i nas kocha; On nam towarzyszy i jest 
naszym przyjacielem; On jest pełen cierpienia i nadziei; On powtórnie przyjdzie nas sądzić i, jak 
wierzymy, będzie pełnią naszego życia i szczęścia.

Nigdy nie przestanę o Nim mówić, bo On jest światłem i prawdą, nawet więcej, „On jest Drogą, 
Prawdą i Życiem”.  On jest chlebem i źródłem wody żywej, który zaspokaja nasz głód i gasi nasze 
pragnienie. On jest naszym pasterzem i przewodnikiem, jest dla ans przykładem, naszą pociechą 
i naszym bratem. On, podobnie jak my i jeszcze bardziej niż my sami, chce być małym, ubogim, 
pokornym, pracującym, uciśnionym i cierpliwym.

On dla nas nauczał, czynił cuda, założył nowe Królestwo, w którym ubodzy są szczęśliwi, w którym 
zasadą wspólnego życia jest pokój, w którym wszyscy czystego serca i ci, którzy płaczą są 
podtrzymywani na duchu i pocieszeni, ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości są nią napełnieni, 
w którym grzechy są odpuszczane, a wszyscy są braćmi.

Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, Alfą i Omegą, królem nowego świata, tajemnicą pełni 
czasu i kluczem naszego przeznaczenia. On jest naszym pośrednikiem, mostem łączącym ziemię 
z niebem. On jest najdoskonalszym ze wszystkich Synem Człowieczym, gdyż jest wiecznym 
i nieskończonym Synem Bożym. On jest według ciała synem, błogosławionej między niewiastami, 
Maryi, która w Duchu Jego Mistycznego Ciała jest i naszą matką. 
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Modlitwa na zakończenie rozmyślania

Panie Jezu, potrzebujemy światła wiary, żeby rozpoznać Twoją obecność w małych i potrzebujących, 
w tych, którzy cierpią. Pociągnij naszą miłość w stronę tych, których ty ukochałeś, z którymi się 
utożsamiałeś i do tych, w których chcesz, abyśmy Ci służyli. Obdarz nas czystą wiarą, abyśmy umieli 
rozpoznać Twoje rysy w twarzach małych i ubogich dzieci i wielką miłością, abyśmy Ci służyli w tych, 
których stawiasz na naszej drodze, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Obdarz nas 
upragnionym darem wierności naszemu powołaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA

Według naszej tradycji Wielkanoc jest czasem uroczystego odnowienia ślubów 
zakonnych o czym mowa jest w 24. punkcie naszych Konstytucji.

Abyśmy mogli podążać tą drogą Chrystusa pewniejszym krokiem i z coraz to nowym zapałem, 
będziemy odnawiać nasze oddanie się Panu w łączności z Ofiarą Eucharystyczną i potwierdzać 
nasze śluby każdego dnia, a w sposób uroczysty w Święto Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Modlitwa, która jest doświadczeniem Paschy Jezusa i nawiązuje do dialogu św. Piotra ze 
Zmartwychwstałym Panem. Można jej użyć w dowolnym momencie Triduum, kiedy odnawia się 
śluby.

Wiosłujemy w ciemności,
Za łodzią ciągnie się pusta sieć.
Już jesteś przy nas,
Choć Cię nie poznajemy.
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham!

Pierwszego dnia tygodnia, 
Gdy brzask przełamał ciemność,
Stanąłeś na brzegu,
I rozproszyłeś mrok w nas.
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham!

Panie życia,
I sieci pełnych po brzegi.
Chcemy rozpoznać Cię jak Jan.
Dla Ciebie rzucimy się w wodę jak Piotr.
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham!
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Połamiesz dla nas chleb
I upieczesz rybę. 
A my bez namysłu rozdamy ten posiłek.
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham!

Oczekujesz od nas wyznania miłości, 
A potem posyłasz, abyśmy troszczyli się o naszych braci
I bronili ich życia,
Chociaż nie mamy nic prócz kawałka chleba –
Ubóstwo naszej miłości.
To właśnie możemy Ci ofiarować,
Żeby pójść za Tobą. 
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham!

Ze wszystkimi, którzy uwierzyli, choć nie widzieli,
Z tymi, którzy niezłomnie szukają,
Z maluczkimi i pokornego serca,
Za przykładem naszego świętego ojca, Józefa Kalasancjusza,
Wierzymy i ogłaszamy,
Że zwyciężyłeś śmierć, 
Że żyjesz i poprzedzasz nas w drodze. 
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham!

Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał!
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