Szczęśd Boże!

Koocząc Wielki Post, a już niedługo, bo dziś wieczorem rozpoczynając Triduum Paschalne chciałbym Wam, drodzy
uczniowie, zaproponowad przeżycie samodzielne REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH w swoich domach.

Oprócz tych wskazao, które tutaj znajdziesz, pamiętaj, aby przejśd „na raty” ostatni temat na padlecie mówiący o
Triduum Paschalnym i świętach Zmartwychwstania Paoskiego. Podczas ostatniej video-katechezy z klasami 7 zostały
przedstawione propozycje przeżycia Triduum Paschalnego, a tutaj zostaną one po prostu rozszerzone i lepiej
wyjaśnione . W linku do tego posta znajdziecie „Przewodnik po świętowaniu w czasie pandemii”, który może Wam
pomóc w dobrym przeżyciu najbliższych dni. Proponuję Wam taki schemat rekolekcji na WIELKI CZWARTEK:

a) posłuchajcie słówka ks. Mirka, podczas którego wprowadza nas w tajemnicę Triduum Paschalnego, a szczególnie
Wielkiego Czwartku. Oto link:
https://www.facebook.com/SzkolySalezjanskieTorun/posts/3367237456639625?notif_id=1586414702348736&notif
_t=scheduled_post_published&ref=notif

b) - oglądnij znany z katechezy „Trzyminutowy katechizm”, a dokładniej dwa odcinki mówiące o kapłaostwie i Mszy
Świętej – oto linki do nich:
- „Co to jest Msza Święta”: https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y
- „Kto to jest kapłan katolicki”: https://www.youtube.com/watch?v=tijW6KeK24o
- dla najbardziej gorliwych dodatkowy Trzyminutowy katechizm: „Z jakich części składa się Msza Święta”:
https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0
- po obejrzeniu Trzyminutowych Katechizmów, podziękuj w swoim sercu za dar Komunii Świętej i kapłanów, których
spotkałeś w swoim życiu, a może ty też podziękujesz księdzu, któremu wiele zawdzięczasz w swoim życiu, za jego
kapłaoską posługę... ??

c) w ciągu dnia, samemu albo z rodziną, w jedności z kapłanami, którzy niestety sami będą odprawiad Mszę Świętą
Wieczerzy Paoskiej, odprawcie taką UROCZYSTĄ KOMUNIĘ DUCHOWĄ, która będzie zawierad następujące części:
- rozpocznij od znaku krzyża i wzbudź akt żalu (jeśli masz grzech ciężki/śmiertelny na sumieniu, możesz wzbudzid żal
doskonały, który odpuszcza nawet grzechy doskonałe. Posłuchajcie o tej praktyce:
https://www.youtube.com/watch?v=AwAc1ZjfLrg lub poczytajcie sobie w załączonym „Przewodniku” na str. 23 na
czym polega żal doskonały) i odmów np. „akt żalu”, a potem wyznaj uroczyście wiarę chrześcijaoską przed
odmówienie „wyznania wiary”.
- przeczytaj fragment Ewangelii: Mt 26,26-30 i J 13,1-15.
- odmów modlitwę wiernych, czyli przedstaw z ufnością Panu Bogu kilka twoich próśb, szczególnie pamiętając o
twojej rodzinie, chorych na koronawirusa i kapłanach. Możesz zakooczyd tę modlitwę przez odmówienie „Chwała
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”.
- następnie odmów pięknie modlitwę Paoską („Ojcze nasz”).

- zaproś Jezusa do swojego serca posługując się tekstami z załączonego pliku „Komunia duchowa”.
- zakoocz Komunię duchową przez odmówienie 3x „chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w
Najświętszym Boskim sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekrod bądź pochwalon, Jezu ma
miłości” i zrób znak krzyża na zakooczenie.

d) obejrzyj i włącz się duchowo w transmisję Mszy Świętej Wieczerzy Paoskiej – na stronie naszej diecezji znajdziesz
link do takiej transmisji (https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/3599/transmisje-on-line-w-czasie-triduumpaschalnego) lub możesz poszukad transmisji z twojej parafii, spoglądając na stronę www twojej parafii.

Jutro z rana, czyli w Wielki Piątek, a także w Wielką Sobotę będą następne wskazówki rekolekcyjne na te szczególne
dni dni bycia razem z Panem Jezusem... Pozdrawiam serdecznie :)

