
godzinie kapłan z asystą wychodzi z zakrystii. W ciszy procesja dochodzi do ołtarza. Kapłan 
pada na twarz. Jest prostracja, czyli postawa liturgiczna ukazująca uniżenie człowieka wobec 
Boga, oddanie Mu największej czci. Pozostali przyjmują postawę klęczącą. Następuje modli-
twa w głębokiej ciszy, która jest bardzo wymowna, bo wobec tak wielkiej tajemnicy bledną 
wszystkie słowa. Po chwili rozpoczyna się liturgia słowa, w czasie której odczytywany jest opis 
męki i śmierci Pana Jezusa. Kończy ją modlitwa powszechna, w czasie której powierzamy Bo-
gu sprawy całego świata. 
 Drugą część liturgii wielkopiątkowej stanowi adoracja krzyża. Dwa tygodnie wcześniej 
zostały zasłonięte krzyże. Ten gest symbolizuje zasłonięcie bóstwa Chrystusa w czasie Jego 
męki, ale też mówi o konieczności żalu za grzechy. Zbawcza ofiara Jezusa usuwa nasze grze-
chy, możemy więc z wdzięcznością i pokorą odsłonić krzyż i oddać chwałę Zbawicielowi. Po 
adoracji krzyża i Komunii Świętej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu z ciem-
nicy do grobu Pańskiego. Znów nie ma końcowego błogosławieństwa – liturgia trwa nadal.  
 WIELKA SOBOTA 
 To dzień ciszy. Bo nasz Pan umarł. Razem z apostołami w skupieniu idziemy do Jezuso-
wego grobu. Możemy to uczynić, uczestnicząc w wielkosobotniej jutrzni. Przychodzimy też do 
świątyni, aby poświęcić pokarmy. To zwyczaj znany już w VIII wieku! Od tego czasu święcimy 
baranka na pamiątkę baranka paschalnego  oraz jako przypomnienie zwycięstwa Baranka 
Bożego,  Jezusa Chrystusa, nad śmiercią i grzechem. Każdy z pokarmów przynoszony do po-
święcenia ma swoją historię i symbolikę, ale najważniejszą prawdą jest ta, że nasz ludzki po-
karm poświęcany przez Kościół uwidacznia godność naszego doczesnego życia, które dzięki 
zwycięstwu Jezusa osiąga nieśmiertelność.  
 Wieczorna liturgia wigilii paschalnej zaczyna się od poświęcenia ognia, od którego zapa-
lany jest paschał – symbol zmartwychwstałego Jezusa, Światłości Świata. Potem śpiewamy 
najpiękniejszy z hymnów wielbiących Jezusa – Exultet – oraz słuchamy czytań mszalnych, 
ukazujących nam historię zbawienia od stworzenia świata do zmartwychwstania Jezusa. Ko-
lejną częścią nabożeństwa jest liturgia chrzcielna. Dla podkreślenia tajemnicy obcowania 
świętych śpiewana jest Litania do wszystkich świętych. Potem następuje taka liturgia eucha-
rystyczna. Nabożeństwo kończy się błogosławieństwem – liturgia Triduum Paschalnego do-
biegła końca. Już cieszymy się ze zmartwychwstania Pana, już w kościołach grają organy, już 
śmierć została pokonana! 
 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
 Ósmy dzień Wielkiego Tygodnia to dzień największej radości! Bo Jezus zmartwychwstał! 
Śpiewamy „alleluja”, czyli hebrajskie zawołanie halelu Jahwe – „uwielbiajmy Boga”. Dzień 
rozpoczyna się Mszą Świętą rezurekcyjną. Kapłan przychodzi do grobu Pańskiego i po chwili 
cichej modlitwy śpiewa: „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja. Jemu chwała i pano-
wanie przez wszystkie wieki, Alleluja”. Śpiew tej antyfony ogłasza światu prawdę o zmar-
twychwstaniu Pana. Przyszliśmy do grobu, a grób jest pusty. Słuchamy aniołów Bożych, któ-
rzy głoszą Jego zmartwychwstanie. Idąc w procesji rezurekcyjnej, przyłączamy się do głosu 
aniołów i wzywamy stworzenie do udziału w radości zmartwychwstania. 
Dzięki Jezusowi, z chwilą śmierci, nasze życie zmienia się, ale się nie kończy! 
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Jezus Zmartwychwstał! 

 To najpiękniejsze słowa, które może usłyszeć człowiek. Ponieważ śmierć 

nie ma nad nami już władzy! Miłość pokonała nienawiść! Wybaczenie poko-

nało zemstę i odwet. Pokój pokonał wojnę, dobro zwyciężyło nad złem. Życie 

wygrało ze śmiercią! 

 I chociaż jeszcze zło, które pojawia się blisko nas, krzyczy! Chociaż kła-

mie, że jest mocne i że wejdzie do ludzkich serc, by sprowadzić je na błędne 

drogi, to przecież Jezus staje przy nas i wciąż powtarza: „nie lękajcie się, JA 

JESTEM!” 

 Wszystkim parafianom i modlącym się w naszej świątyni życzymy rado-

ści wypełniającej pusty grób Jezusa! Życzymy wiary, mocnej i świętej, bo Je-

zus prawdziwie zmartwychwstał! Życzymy odwagi w przyjmowaniu i wpro-

wadzaniu w codzienne życie słów Jezusa! 

Alleluja! Pan żyje i jest z nami! 

 

Ks. Jacek i ks.Piotr 



 Wielki Post - czas, który przeżywamy rokrocznie. Zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić. 
Oswoiliśmy się z nim. I chyba za rzadko wgłębiamy się w treść tajemnicy Wielkiego Tygodnia. 
Postarajmy się nadrobić te nasze „zaległości”. Wielki Tydzień to wyjątkowy czas. Wszystko 
nam o tym mówi, także to, że jest to jedyny tydzień, który składa się z... ośmiu dni! Rozpo-
czyna go bowiem Niedziela Palmowa, a kończy Niedziela Zmartwychwstania.  
 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 
 Nazwa tej niedzieli pochodzi od palm, które mieszkańcy Jerozolimy i liczni pielgrzymi 
kładli przed wjeżdżającym do miasta Jezusem. Na pamiątkę tego wydarzenia podczas liturgii 
święcimy palmy. Zwyczaj ten znany jest w Kościele od V wieku. Z tego powodu w wielu miej-
scach niedzielę tę nazywano „palmową”. Natomiast w Rzymie, nawiązując do treści odczyty-
wanej Ewangelii, funkcjonowała nazwa Niedziela Męki Pańskiej. Współcześnie łączymy obie 
tradycje i oficjalnie pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. 
 Przed uroczystym wjazdem do Jerozolimy Jezus przebywał w Betanii, a więc w miejsco-
wości, w której mieszkał wskrzeszony przez Niego Łazarz. Wielu ludzi tam przychodziło i 
wieść o Wielkim Proroku, który ożywia umarłych, szybko się rozeszła. Dlatego – jak pisze św. 
Jan – ludzie schodzili się do Betanii, aby zobaczyć Jezusa, posłuchać Jego słów, ale też i po to, 
aby zobaczyć Łazarza. Wielu Izraelczyków widziało w Jezusie tego, który wyzwoli naród izra-
elski z niewoli rzymskiej, który uczyni z Izraela potężne państwo. Dlatego chciano obwołać 
Go królem. Ale Jezus nie chce być królem Izraela, ani żadnego innego kraju. Bo Jego króle-
stwo nie jest z tego świata – powiedział o tym w rozmowie z Piłatem (J 18,36). Jedyną koro-
ną, jaką Jezus przyjął na ziemi, jest korona cierniowa. Jezus Chrystus posiada godność kró-
lewską. Tę prawdę przypomina Kościół właśnie w Niedzielę Palmową, odczytując podczas 
Mszy Świętych opis męki i śmierci Pana Jezusa od wjazdu do miasta do złożenia w grobie 
Jego Ciała. Bo Jezus Chrystus, zapowiadany przez proroków Król, przyjeżdża do Jerozolimy, 
aby oddać życie jako okup za życie nas wszystkich. 
 W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej oddajmy cześć Jezusowi, pokornemu Królowi. 
Uczyńmy Go królem naszych serc, naszych małżeństw i rodzin. 
 WIELKI PONIEDZIAŁEK 
 Czytania mszalne przenoszą nas do Betanii, gdzie dla Jezusa i Jego uczniów siostry Ma-
ria i Marta, a także wskrzeszony przez Jezusa Łazarz, wyprawiają ucztę. Podczas niej Maria 
rozbija flakonik z drogim olejkiem, aby namaścić nogi Mistrza. Na pretensje Judasza, że to 
rozrzutność, Jezus mówi, że Maria namaściła Go na dzień Jego pogrzebu (J 12,1-11). 
 Jakże niezrozumiałe dla uczniów musiały być te słowa! Przecież siedzieli przy stole, 
ucztowali, a tu słowa o śmierci, o pogrzebie! Tylko Jezus wiedział, że to ostatni tydzień Jego 
pobytu na ziemi. Ale nie był smutny, nie rozpaczał - do końca wypełniał wolę Ojca. 
 W tym dniu powinniśmy pomyśleć o pojednaniu z naszymi bliskimi.  
 WIELKI WTOREK 
 Liturgia słowa przedstawia fragment opisujący część ostatniej wieczerzy (J 13,21-33.36-
38). Jezus najpierw mówi o zdradzie Judasza i popędza go, aby prędzej czynił to, co zamierza. 
Potem w rozmowie z Piotrem przepowiada, że apostoł wyprze się Go przed porannym pia-
niem koguta. A w rozmowie z uczniami, choć zapowiada, że odejdzie z tego świata, wciąż nie 
jest smutny, ale mówi, że jest to godzina, w której Bóg otoczy Go chwałą. 
 Uczniowie dalej niewiele rozumieją z tego, co się dzieje. Myślą, że Judasz idzie zrobić 
zakupy. Piotr dziwi się, że nie może iść tam, gdzie jego Mistrz. A gdy zapewnia Go o miłości i 
oddaniu, słyszy, że będzie mógł się nazwać zdrajcą. I jeszcze to wzruszenie Jezusa, słowa o 
zdradzie i chwale. Jakież to wszystko dziwne i trudne. Na szczęście uczniowie wiedzą, że Je-

zus „prawdziwie jest Synem Bożym”. 
 W tym dniu wciąż powinniśmy myśleć o pojednaniu, tym razem z innymi ludźmi – z dal-
szymi krewnymi, ze znajomymi.  
 WIELKA ŚRODA 
 Kolejny dzień Wielkiego Tygodnia ukazuje nam postać Judasza (Mt 26,14-25). Najpierw 
słuchamy o tym, że on sam udał się do arcykapłanów i zgodził się wydać Mistrza za trzydzieści 
srebrników. A potem znów przenosimy się do wieczernika. Zadziwia nas zatwardziałość serca 
Judasza, któremu Jezus wyraźnie powiedział, że wie o jego zdradzie. Nie powstrzymało go to 
jprzed tym, aby ponownie odwiedzić arcykapłanów i wskazać im miejsce w Getsemani, gdzie 
Jezus po wieczerzy będzie się modlił. 
 Wielka Środa to dzień, w którym znów nasze myśli kierujemy w stronę tematu pojedna-
nia. Tym razem możemy się zastanowić, czy nie ma w nas urazy w stosunku do ludzi, których 
nie znamy osobiście, a mimo to możemy im na przykład złorzeczyć. Do tej grupy zaliczamy 
osoby życia publicznego, a więc polityków, dziennikarzy, aktorów, piosenkarzy, sportowców, 
urzędników.... Ten dzień to także ostatni dzwonek dla tych, którzy nie przystąpili jeszcze do 
sakramentu pokuty.  
 WIELKI CZWARTEK 
 Rozpoczyna się Triduum Paschalne. Nazwy tej używamy mniej więcej od stu lat. Wcze-
śniej mówiono o Triduum Sacrum, podkreślając że te dni to najświętsze dni w historii świata. 
 Wielki Czwartek to dzień ustanowienia przez Jezusa sakramentów kapłaństwa i Euchary-
stii. Dokonało się to podczas ostatniej wieczerzy, gdzie Pan Jezus przewodniczył pierwszej w 
historii Mszy Świętej. Liturgia Wielkiego Czwartku ma dwie części. W godzinach dopołudnio-
wych jest Msza Święta krzyżma. Przewodniczy jej biskup diecezji, a koncelebrujący kapłani 
reprezentują wszystkich prezbiterów posługujących w diecezji. W ich imieniu odnawiają przy-
rzeczenia złożone w dniu święceń. Biskup poświęca oleje, które będą wykorzystywane przy 
udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, kapłaństwa i namaszczenia chorych. 
 Wieczorem rozpoczyna się liturgia Triduum Paschalnego. Wsłuchujemy się w opis „paschy 
na cześć Pana”, którą spożywali Izraelici w niewoli egipskiej i oznaczenie krwią baranka drzwi 
dla ochrony przed Bożą karą. Potem wraz ze św. Pawłem przeżywamy opis ustanowienia Eu-
charystii. I wreszcie słuchamy o uniżeniu Jezusa, który myje uczniom nogi. Była to czynność, 
którą wykonywali tylko słudzy! Dlatego Piotr mocno zaprotestował. Obrzęd umycia nóg, tzw. 
mandatum, jest obecny dziś, gdy główny celebrans obmywa nogi dwunastu osobom. 
Po skończonej wieczerzy Pan Jezus poszedł się modlić. W osamotnieniu przeżywał już swoją 
mękę. Następnie, opuszczony przez uczniów i cały naród, niósł krzyż. Żołnierze zdarli z Niego 
szaty. Żeby upamiętnić tę Jezusową samotność i obnażenie Go z szat, na zakończenie liturgii 
następuje obrzęd denudatio altaris, czyli zdjęcia z ołtarza wszystkich ozdób, świec i obrusów. 
Od tego momentu milczą organy, nie używa się dzwonków. Nadszedł czas smutku. 
 Każdą Mszę Świętą rozpoczyna się znakiem krzyża, a kończy błogosławieństwem. Dla pod-
kreślenia ciągłości wydarzeń Triduum Paschalnego wieczorna liturgia rozpoczyna się znakiem 
krzyża, ale nie kończy błogosławieństwem. Bo liturgia trwa dalej. Wieczór tego dnia postaraj-
my się spędzić w kościele na adoracji. Zanurzmy się w nieskończonej miłości Zbawiciela. 
 WIELKI PIĄTEK 
Dzień, w którym obchodzimy pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Rano w Kościele sprawowana jest 
ciemna jutrznia – modlitwa brewiarzowa. Jeśli mamy taką możliwość, to warto wziąć udział w 
tej modlitwie, aby błagać Boga o przebaczenia naszych win, aby prosić Go o miłosierdzie. Po 
południu w kościołach jest sprawowany dalszy ciąg liturgii Triduum Paschalnego. O oznaczonej 


