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WIELKI TYDZIEŃ

PRZEWODNIK

WSTĘP
Całe życie Kościoła toczy się wokół jednego wydarzenia, które odmieniło ludzkość. Zmartwychwstanie Chrystusa,
bo o nim mowa, nadało raz jeszcze sens życiu każdej istoty.
Wyznaczyło też cel wierzącym – życie wieczne. Dzięki zwycięstwu Jezusa nad śmiercią patrzymy na każde wydarzenie
właśnie poprzez Jego pryzmat, co jest wyrażone w pełni przez
nasze uczestnictwo w sakramentach. Każda Eucharystia jest
bowiem dziękczynieniem za dar bycia dzieckiem Boga, wzrastaniem ku Jego miłości. Szczególnie zaś niedziela i sprawowana podczas niej msza święta upamiętniają „ten dzień, w którym
Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha
Świętego”.
Raz do roku wspólnota wierzących przeżywa to przejście
od śmierci do życia w sposób niezwykle głęboki i uroczysty.
Tajemnice naszej wiary, celebrowane podczas Triduum
Paschalnego, są bowiem esencją działalności Chrystusa i jego
misji. Przechodzimy wraz z Nim z Wieczernika przez ogród
Oliwny na Golgotę, towarzysząc mu w chwilach modlitwy,
męki i konania. W tych momentach doświadczamy także pustki, gdy Chrystus schodzi do otchłani. Nie trwa ona jednak długo, bo pustkę rozprasza o poranku nowina zwycięstwa. Te dni
są dla każdego szczególnie ważne i inne, niż pozostałe w roku.
Jesteśmy bardziej wyciszeni, skupieni, rozmodleni, a także
radośni z powodu nowiny o zmartwychwstaniu. Święta
Wielkiej Nocy spędzamy w rodzinie, pragnąc dzielić między
siebie to wszystko, co przeżywamy, umacniając jednocześnie
naszą wiarę. Inna jest także liturgia w kościele parafialnym,
do którego codziennie przychodzimy przez te kilka dni.
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Niezwykłość tych chwil oraz osobiste doświadczenia
skłoniły nas do tego, by przybliżyć czytelnikom wszystko to,
co Kościół głosi w te dni. W niniejszej książeczce‑przewodniku
przechodzimy dzień za dniem, misterium za misterium,
towarzysząc Chrystusowi od Jego wjazdu do Jerozolimy
aż po triumf zmartwychwstania. Każda z chwil tego Wielkiego Tygodnia ma swój odpowiedni komentarz. W przewodniku
znajdują się zatem fragmenty czytań mszalnych na dany dzień.
Do nich jest dołączony komentarz liturgiczny, który pomaga dobrze zrozumieć mające miejsce w kościele wydarzenia, wszelkie śpiewy, procesje czy słowa padające z ambony.
Na końcu każdego dnia znajduje się krótka notka zatytułowana „Warto pamiętać!”, która zawiera konkretne wskazówki
co do przygotowań przedświątecznych. Dzięki tak zróżnicowanemu komentarzowi pragniemy czytelnikowi pomóc przejść
przez ten czas wspomnienia dzieła odkupienia. Wierzymy,
że poniższe treści nie tylko pomogą nam zrozumieć sens Świąt
Wielkanocnych, ale przede wszystkim zbliżą do Tego, któremu
zawdzięczamy naszą radość.
Autorzy
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NIEDZIELA PALMOWA,

CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

MSZA ŚWIĘTA Z PROCESJĄ
Sześć dni przed świętem Paschy Pan Jezus wjeżdża
na osiołku do Jerozolimy. Tłumy witają go okrzykami radości
i ścielą przed Nim gałęzie palmowe. Przekracza mury miasta
z pełną świadomością tego, czego doświadczy w najbliższych
dniach. Wie, że tu dopełni się Jego misja. Ten triumfalny wjazd
jest jednak bardzo pokorny – odbywa się na osiołku – podobnie
jak uniżone było Jego życie i jak pokorne będzie Jego zwycięstwo na krzyżu. Kościół pragnie przeżywać ten dzień w atmosferze wydarzeń sprzed wieków, co znajduje odzwierciedlenie
w liturgii.
Nazwy tej niedzieli wskazują na dwa wymiary celebrowanych tajemnic: radości z przybycia Króla Dawidowego
(zawartej w słowie „palmowa”) oraz smutku wywołanego,
konieczną dla naszego zbawienia, Męką Pańską. Liturgia przeprowadza nas przez obie te tajemnice, ujawniając bardzo wyraźnie cel – życie wieczne – którego zapowiedzią jest Eucharystia.
Liturgia przewiduje, zależnie od warunków, trzy
sposoby upamiętnienia owego triumfalnego wjazdu. Najbardziej uroczysty odbywa się zazwyczaj przed główną Mszą
Świętą. Celebrans, służba liturgiczna oraz wierni gromadzą
się wówczas na zewnątrz kościoła. Tam kapłan pozdrawia
zebranych, przypominając im o znaczeniu tego dnia, po czym
odmawia krótką modlitwę i święci palmy, które przynieśli
wierni. Zostaje odczytany, w zależności od roku, fragment
z Ewangelii według św. Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana
(Mt 21, 1-11; Mk 11, 1-10; Łk 19, 28-40 lub J 12, 12-16).
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Następnie procesja, której przewodzą ministranci, rusza
ku kościołowi, stając się obrazem wydarzeń z odczytanej Ewangelii. Jej słowa rozbrzmiewają jak echo w śpiewie
powtarzanych antyfon: „Chwała temu, który przychodzi w imię
Pańskie”, „Hosanna!” Wierni wymachują palmami, jak robili
to mieszkańcy Jerozolimy, i witają kapłana, który ubrany
w czerwone szaty idzie w procesji lub jedzie na osiołku, symbolizując Chrystusa. Towarzyszący mu ministranci są niczym
uczniowie Jezusa. Gdy procesja przekroczy próg świątyni, śpiewa się specjalne responsorium lub hymn do Chrystusa Króla.
Po dojściu do prezbiterium kapłan oddaje cześć ołtarzowi i, pomijając wstępne formuły mszalne, od razu odmawia kolektę.
Jest to modlitwa, która zbiera intencje wszystkich uczestników
Mszy Świętej. Druga możliwość uwzględnia przeprowadzenie powyższych obrzędów we wnętrzu kościoła, zachowując
w sposób symboliczny przejście procesyjne. Jeżeli nie ma odpowiednich warunków, realizuje się wariant trzeci, śpiewając
jedynie na wejście antyfonę o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy i święcąc palmy.
Liturgię słowa rozpoczyna fragment z Księgi
Izajasza (Iz 50, 4-7), zwany Trzecią pieśnią o Słudze
Pańskim. Opowiada on o ufności pokładanej w Bogu,
chwilach poniżania, urągania czy nawet bicia. Tekst
odzwierciedla postawę, jaką przyjął Chrystus w chwilach swej męki. Z kolei Psalm 22, noszący tytuł „Męka
Mesjasza i jej owoce”, mówi o przejściu od zwątpienia,
spowodowanego poczuciem opuszczenia, do dziękczynienia i wychwalania Pana. Opuszczenie towarzyszyło
także Jezusowi, dlatego jeśli my sami tak się czujemy,
możemy odwołać się do naszego Pana, który dobrze
rozumie, co przeżywamy, i zawsze jest z nami.
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Drugie czytanie pochodzi z Listu św. Pawła
do Filipian (Flp 2, 6-11) i przedstawia kenozę, czyli
uniżenie Jezusa, będące źródłem Jego wywyższenia.
Ten fragment skupia w sobie sens całej misji Chrystusa
na ziemi: uniżenie, bycie sługą, oddanie swego życia
za ludzi i w końcu triumf w chwale Ojca.
Zwieńczeniem liturgii słowa jest Ewangelia, której kapłan wyjątkowo nie poprzedza pozdrowieniem.
W tę szczególną niedzielę wsłuchujemy się w opis
męki i śmierci Pana Jezusa zaczerpnięty, w zależności
od roku, z Ewangelii według św. Mateusza, Marka
lub Łukasza (Mt 26, 14 – 27, 66; Mk 14, 1 – 15, 47
lub Łk 22, 14 – 23, 56), a odpowiedni fragment
z Ewangelii według św. Jana usłyszymy w Wielki Piątek. Tego dnia liturgia odczytywana jest
z podziałem na role, a słuchamy jej, jak zawsze,
w pozycji stojącej. Gdy usłyszymy słowa mówiące
o śmierci Chrystusa na krzyżu, klękamy i w chwili
ciszy oddajemy Panu cześć. Jest to odpowiedni moment,
by wzbudzić w sobie szczególną miłość i wdzięczność
dla Pana Jezusa.
Dalej liturgia przebiega według stałego porządku. Być
może to, w czym uczestniczymy, wydaje nam się oczywiste.
Jednak warto tego dnia szczególnie uświadomić sobie, iż Pan
Jezus, który wjechał do Jerozolimy na osiołku, radośnie witany
przez tłumy, jest Tym samym, który kilka dni później przyjął na
siebie straszne cierpienie, a w końcu śmierć. Jest także Tym, który oddaje się nam, zgromadzonym wokół Jego ołtarza, w sposób prawdziwy i rzeczywisty. Bo kresem wędrówki jest życie,
a dostęp do niego ma każdy, kto spożywa Jego Ciało.
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Co ma wspólnego palma z męką Chrystusa? Dlaczego
stoimy z palmowymi gałązkami w rękach, słuchając przejmujących opisów męki naszego Pana. Czy to nie wygląda
groteskowo, bezsensownie, a może po prostu śmiesznie?
W Psalmie 92 znajdziemy piękny werset: „Sprawiedliwy
zakwitnie jak palma”. W języku Biblii sprawiedliwym jest ten,
kto pełni wolę Bożą. Dlaczego jednak ma on zakwitnąć jak
palma? Czemu nie jak róża czy goździk? Otóż kwiat palmy
ma specyficzną właściwość: podeptany wydaje piękną woń.
Im bardziej jest roztarty, tym cudowniej pachnie. Chrystus
ubiczowany, umęczony i zmasakrowany na krzyżu, podobnie
jak owa roślina, roztacza niezwykły zapach, który jest nie tylko
wyrazem posłuszeństwa Ojcu (dlatego jest jedynym sprawiedliwym), ale i zapowiedzią kojącej woni zmartwychwstania.
Ta cała masakra na krzyżu musi poprzedzić to wydarzenie,
bo innej drogi nie ma, ale ma ona sens tylko oglądana przez
pryzmat pustego grobu.
Stojąc z pięknymi palmami, na których roi się od kolorowych kwiatków, by słuchać opisu męki Pańskiej, sami głosimy sprawiedliwość Chrystusa. Jednocześnie uświadamiamy
sobie, że każdy z nas, zgnieciony bólem cierpienia czy prześladowaniem, może wydać piękną woń wierności za przykładem
męczenników. Stajemy się niczym wpatrzeni w swego Mistrza
sprawiedliwi, którzy zakwitli jak palma.
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Warto pamiętać!
Niezwykle istotne jest pielęgnowanie istniejących
tradycji, zarówno tych narodowych, jak i rodzinnych,
oraz tworzenie własnych. Pozwalają one nie tylko lepiej przygotować się do świąt, ale wprowadzają także odpowiednią
atmosferę. Wystarczy kilka drobnych zabiegów. Warto rozpocząć od własnoręcznego przygotowania palmy. Zamiast
kupić gotową, można zerwać kilka gałązek, na przykład wierzby (tzw. kotki czy bazie), dodać kilka kwiatków (żywych lub
zrobionych własnoręcznie, np. z bibuły) i przewiązać wstążką. Istnieje też kilka prostych sposobów robienia pisanek, np.
malowanie woskiem, wydrapywanie czy malowanie zwykłymi farbkami lub miękkimi kredkami. W miejsce sztucznych
barwników można zastosować naturalne (zielony otrzymamy
z młodej trawy, a jeszcze lepiej z młodego żyta, czerwony
– z buraków, brązowy – z zasuszonych łupin cebuli, żółty
– z kurkumy itp.).
Warto też pomyśleć o dekoracji na wielkanocny stół.
Wystarczy wysiać rzeżuchę lub owies w niewielkich
pojemnikach np. w zakrętkach od słoików czy butelek,
w połówkach skorupek od jajek, miseczkach. Taką dekorację
można włożyć do święconki. Możemy także zrobić ozdoby
z wydmuszek pięknie pokolorowanych, oklejonych włóczkami, koralikami itp. Będą się idealnie komponować z figurkami kurczaczków (namalowanymi i wyciętymi lub zrobionymi
z plasteliny przez dzieci). Wspólne przygotowania wspaniale
jednoczą całą rodzinę i pozostawiają piękne i trwałe wspomnienia, zwłaszcza u najmłodszych.
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WIELKI PONIEDZIAŁEK

Fragmenty czytań mszalnych (Iz 42, 1-7; J 12, 1-11).
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 42, 1-4. 6-7)
Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany
mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch
mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują
wyspy.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę
i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
Z Ewangelii według św. Jana (J 12, 1-3. 7)
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył
do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus
wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę.
Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła
Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił
się wonią olejku.
Na to Jezus powiedział: „[...] Przechowała to, aby
Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu”.
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Oto początek ostatniego tygodnia życia Jezusa.
Maria namaszcza stopy Tego, który wkrótce obmyje nogi
swoich uczniów. Jezus docenia jej gest, potrafi przyjmować
miłość. Tym czynem stworzenie odpowiada na miłość swego
Stwórcy i osiąga cel, do którego zostało powołane. W akcie
miłości tej kobiety zawarte jest to, co od wieków dokonywało
się między Ojcem i Synem, a teraz dzieje się między Stwórcą
i stworzeniem. Tym samym rozpoczyna się epoka przymierza
i światłości dla narodów, którą zapowiadał prorok Izajasz.
Maria namaszcza stopy Jezusa na sześć dni przed
Paschą. Szóstego dnia człowiek został stworzony. Na sześć dni
przed Paschą przeżywa swój tryumf – ukochał swego Boga,
a miłość tę wyraził delikatnym czynem kobiety. Wszystko
to dzieje się jednocześnie w pierwszy dzień tygodnia; tego
dnia rozpoczęło się stwarzanie świata, tego też dnia Bóg
rozpoczyna stwarzanie świata na nowo.
Olejek nardowy pochodzi z Indii, pozyskiwany jest z roślin
rosnących na wysokości pięciu tysięcy metrów. A zatem jest
wzięty z daleka i z wysoka. Kwiat nardu musi
obumrzeć, by dać olejek tak bardzo ceniony przez ludzi. Chrystus przybył na Ziemię podobnie, z daleka
i z wysoka, musiał zaś umrzeć, by dać drogocenny olejek
leczący wszystkie rany – także ranę śmierci.
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Warto pamiętać!
Te dni to ostatni dzwonek na przedświąteczną spowiedź.
Z wielu względów nie należy jej odkładać. Warto przed spowiedzią pojednać się z tymi, od których oddziela nas niezgoda,
a przynajmniej zrobić jakiś mały, ale widzialny gest. Domownikom przed spowiedzią choćby zwyczajnie podać rękę i przeprosić.
Spowiedź, aby mogła przynieść pełny owoc, powinna
opierać się na:
• rachunku sumienia, w którym także pamiętamy, aby Bogu
podziękować za wszelkie dobro;
• żalu za grzechy, który nie zawsze pojawia się spontanicznie,
czasami trzeba go wzbudzić, wkładając w to pewien wysiłek;
• szczerym pragnieniu poprawy, najlepiej jeśli jest to jakieś
konkretne postanowienie;
• wyznaniu grzechów – nazwaniu ich – co czynimy przed
kapłanem w konfesjonale;
• zadośćuczynieniu, czyli wynagrodzeniu krzywd, o którym
często zapominamy.
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WIELKI WTOREK

Fragmenty czytań mszalnych (Iz 49, 1-6; J 13, 21-33. 36-38).
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 49, 1-2. 5-6)
Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze,
uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki,
od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym
mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył.
Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim
kołczanie.
A mówił: „To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych
z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby
moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.
Z Ewangelii według św. Jana (J 13, 33. 36-38)
„Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie
Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak
i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, dokąd
idziesz?” Odpowiedział mu Jezus: „Dokąd Ja idę,
ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz”. Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz
nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”.
Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie?
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje,
aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.

24

Słowa proroka Izajasza czekały sześć wieków na
spełnienie w Osobie Jezusa Chrystusa. Sześć wieków – to robi
wrażenie. Ta nowa światłość nie przychodzi tylko do Narodu Wybranego, ale do całego kosmosu. W Jezusie wszystko,
co zostało stworzone, zostaje też odkupione – wyzwolone.
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus bardzo serdecznie
zwraca się do swoich uczniów: „dzieci” (właściwie w języku
greckim oznacza to „synkowie”; przypomnijmy, że słowo:
„abba” znaczy „tatusiu”). Mówi: „Będziecie mnie szukać”.
Powraca tym samym do pierwszego pytania, jakie zadał
uczniom: „Czego szukacie?” To samo pytanie zada tym, którzy
przyjdą go aresztować, a także gdy ukaże się Marii Magdalenie
po zmartwychwstaniu. Każdy z nas nieustannie czegoś szuka,
taka jest ta nasza ludzka natura. Szukamy swojej tożsamości, miejsca w życiu, drugiego człowieka, pracy, odpoczynku.
Ale tak naprawdę szukamy Jego.
Piotr zapewnia, że odda za Jezusa życie. Ale może
to uczynić, dopiero gdy przyjmie ofiarę Jego życia. Nasza
miłość może także być bardzo heroiczna, ale dopiero wtedy,
gdy staje się odpowiedzią na Jego miłość.
Warto pamiętać!
Nie należy odkładać przygotowań do świętowania
na ostatnią chwilę. Warto wcześniej zrobić zakupy, zająć
się pieczeniem czy porządkami. Zapewne wiele potraw
da się przygotować wcześniej. Po co? By w czasie Triduum
Paschalnego (już od czwartku wieczorem) mieć czas na przeżywanie misterium Chrystusa, móc prawdziwie świętować.
By święta nie kojarzyły nam się z robieniem porządków,
ze zmęczeniem.
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WIELKA ŚRODA

Fragmenty czytań mszalnych (Iz, 50, 4-9a; Mt 26, 14-25)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 50, 6-7)
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje
rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed
zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga,
dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem
twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 26, 17. 20-23)
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa
uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy
Ci przygotowali Paschę do spożycia?” [...]
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem
z dwunastu <uczniami>. A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę,
powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez
drugiego: „Chyba nie ja, Panie?” On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie,
on Mnie zdradzi”.
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Izajasz w swym proroctwie szczegółowo opisuje mękę
Chrystusa. Bodaj najsilniejszym cierpieniem jest zdrada,
szczególnie jeśli przychodzi ze strony najbliższych. Jezus
próbuje spokojnie rozmawiać o niej z uczniami i czyni to
w czasie bardzo uroczystej wieczerzy. Nie boi się, że zepsuje nastrój tej uczty. Robi to niezwykle delikatnie. Zapowiada
zdradę, próbuje uczniów na nią przygotować. Nigdy jednak
nie będzie im jej wypominał. Mówi: „Jeden z was mnie zdradzi”. Uczniowie pytają kolejno: „Czy nie ja?” Każdy z nich
dobrze wie – i jest to dowód ich dojrzałości – że potrafi zdradzić,
bo zdrada jest w zasięgu ręki. Dla Pana Jezusa atmosfera zdrady
nie jest przeszkodą w spożyciu Paschy ze swoimi uczniami, ale jest
tematem do rozmowy. Chrystus nie obraża się. Podobnie jest
z nami – każdy z nas żyje, mając świadomość skłonności do zdrady,
ale On nie przestaje być blisko. Potrafi wznieść się ponad kondycję naszych serc. To nie nasza doskonałość moralna umożliwia nam spotkanie z Chrystusem, ale Jego bezwarunkowa
miłość. Możemy ją odkryć w ciszy tych nadchodzących dni.
Warto pamiętać!
Ważnym aspektem dobrego przeżywania świąt paschalnych jest wspólnota. Dlatego w miarę możliwości warto z całą
rodziną uczestniczyć w liturgii Triduum Paschalnego, razem
modlić się w domu oraz szczególnie zaangażować się w tych
dniach w życie wspólnoty parafialnej.
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WIELKI CZWARTEK

MSZA KRZYŻMA
Obrzęd błogosławieństwa świętych olejów jest w centrum
liturgii Mszy krzyżma, którą sprawuje biskup diecezjalny
w poranek Wielkiego Czwartku w kościołach katedralnych, we
wspólnocie z lokalnym duchowieństwem.
Olej służy jako pokarm, lekarstwo, ale może też być
źródłem światła. Dla Izraelitów był znakiem płodności,
dobrobytu, łaski, błogosławieństwa i radości. Najczęściej jednak
w Biblii jest mowa o oleju, którym dokonywano namaszczeń
w imię Boga. Przyjmując urząd kapłański czy królewski,
powołany dostępował namaszczenia, przez które spływało
na niego Boże błogosławieństwo i łaska. Bóg nakazał
Mojżeszowi namaścić Aarona i jego synów na kapłanów,
z kolei Dawida – na króla Izraela. Oczekiwany Mesjasz,
jak wskazuje słowo „maszijah”, które po hebrajsku oznacza
„namaszczony”, miał być szczególnie naznaczony przez
Boga. Natomiast imię Chrystusa, pochodzące od greckiego
„Christos”, oznacza „poświęcony przez namaszczenie”. Stąd
wypływa całe piękno Mszy Świętej krzyżma. Na wzór Chrystusa, Bożego Pomazańca, każdy chrześcijanin zostaje
w widzialny sposób namaszczony przez Kościół w sakramentach – jesteśmy wybrani i naznaczeni przez samego Boga.
Błogosławieństwa olejów dokonuje się w różnych
momentach Mszy Świętej krzyżma. Jako pierwszy, pod
koniec modlitwy eucharystycznej, błogosławi się olej chorych,
który przez moc Ducha Świętego staje się ochroną i lekarstwem
dla ciała i duszy. Namaszczać się nim będzie wszystkich
dotkniętych chorobami, którzy przez ten sakrament
doznają prawdziwego podźwignięcia w walce z pokusami
i odpuszczenia grzechów.
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Następnie, przed błogosławieństwem końcowym, poświęca się olej katechumenów, którym naznaczeni zostaną dorośli
kandydaci do sakramentu chrztu, aby umocnieni w ten sposób
podejmowali trud życia Ewangelią.
Jako ostatni błogosławiony jest olej krzyżma. Biskup
w milczeniu wlewa wonności (balsam) do oleju, tchnie nad
naczyniem i rozpoczyna modlitwę przywołującą biblijne
obrazy. Pojawia się postać Mojżesza, który namaścił oliwą
Aarona na kapłana i Dawida na króla. Koncelebrujący
w milczeniu wyciągają ręce w kierunku oleju.
Krzyżmo święte służy do sprawowania sakramentów
chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i biskupich, a także do namaszczenia ołtarza i ścian kościoła w obrzędzie ich
poświęcenia. Naznaczeni tym olejem przyjmują Ducha
Świętego jako najpiękniejszy dar Chrystusa dla wierzących. Po
skończonej celebracji oleje zostają rozdane proboszczom,
którzy zabierają je do swoich parafii.
W Mszy krzyżma szczególnie podkreślone jest kapłaństwo Chrystusowe. Dlatego liturgia rozpoczyna się aklamacją:
„Jezus Chrystus uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga
i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków”. Temat
kapłaństwa rozwija się w liturgii słowa w czytaniu z Księgi
proroka Izajasza (Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9), Psalmie 89, Apokalipsie
św. Jana (Ap 1, 4-8) oraz Ewangelii (Łk 4, 16-21). Po homilii
kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia, przypominając sobie
na nowo, że ich kapłaństwo to służba Chrystusowi i wiernym.
Obrzęd ten ma formę dialogu między biskupem i księżmi,
w którym pasterz pyta zgromadzonych kapłanów, czy chcą nadal
z wiarą i miłością sprawować misteria Chrystusa, głosić Ewangelię oraz troszczyć się o zbawienie ludzi. Na zakończenie obrzędu biskup zwraca się do zgromadzonych wiernych z prośbą
o modlitwę w intencji kapłanów i jego samego.
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W modlitwie zwanej prefacją Kościół dziękuje Bogu za to,
że posłał do nas swojego Syna – Jezusa Chrystusa, którego przez namaszczenie Duchem Świętym uczynił Kapłanem
nowego i wiecznego przymierza. Z tego faktu wypływa
godność kapłańska wszystkich wiernych, spośród których Bóg
powołuje ludzi do pełnienia szczególnej służby w Kościele
– służby kapłańskiej.
Warto pamiętać!
Gdy przyjmiemy Komunię Świętą w czasie Mszy
krzyżma, możemy ją przyjąć ponownie na Mszy Wieczerzy
Pańskiej w czwartek wieczorem.
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MSZA
ŚWIĘTA Z PROCESJĄ
Triduum oznacza trzy dni. Aby dobrze je

policzyć,
należy pamiętać, że w liturgii święto zaczyna się wieczorem
Sześć dni przed świętem Paschy Pan Jezus wjeżdża na
dnia poprzedniego. Triduum Paschalne rozpoczyna się zatem
osiołku do Jerozolimy. Tłumy witają go okrzykami radości i
wieczorem w Wielki Czwartek, czyli w wigilię Wielkiego
ścielą przed nim gałęzie palmowe. Przekracza mury miasta z
Piątku, w którym przeżywamy misterium Chrystusa ukrzyżopełną świadomością tego, czego doświadczy w najbliższych
wanego. Potem jest Wielka Sobota, która również rozpoczyna
dniach. Wie, że tu dopełni się jego misja. Ten triumfalny wjazd
się wieczorem dnia poprzedniego – wówczas w centrum znajjest jednak bardzo pokorny – odbywa się na osiołku – podobnie
duje się misterium Chrystusa Pogrzebanego. Niedziela rozpojak uniżone było jego życie i jak pokorne będzie jego zwycięczyna się w sobotni wieczór liturgią Wigilii Paschalnej, podczas
stwo na krzyżu. Kościół pragnie przeżywać ten dzień w atmosktórej celebrujemy misterium Chrystusa Zmartwychwstałeferze wydarzeń sprzed wieków, co znajduje odzwierciedlenie w
go. Mamy więc trzy dni i jedno misterium ukrzyżowanego,
liturgii.
pogrzebanego, zmartwychwstałego Chrystusa. Trzy etapy
jednego wydarzenia zbawczego – Paschy Chrystusa, czyli
Nazwy tej niedzieli wskazują na dwa wymiary celeprzejścia naszego Pana ze śmierci do życia, z tego świata
browanych tajemnic: radości z przybycia Króla Dawidowego
do Ojca („pascha” oznacza dosłownie „przejście”). Dla nas
(zawartej w słowie palmowa) oraz smutku wywołanego, koprzejście to dokonuje się poprzez sakramenty święte, dzięki
nieczną dla naszego zbawienia, Męką Pańską. Liturgia przeproktórym otrzymujemy nowe życia.
wadza nas przez obie te tajemnice, ujawniając bardzo wyraźnie
cel – życie wieczne – którego zapowiedzią jest Eucharystia.

TRIDUUM PASCHALNE

MISTERIUM CHRYSTUSA
UKRZYŻOWANEGO

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Historia zbawienia jest powtarzającą się cyklicznie
ingerencją Boga w losy człowieka. Opowiada o tym, jak Stwórca nieustannie wyprowadza nas z niewoli, wiodąc ku prawdziwej wolności. Ostatecznym i najpiękniejszym wypełnieniem,
a jednocześnie centrum historii zbawienia jest Jezus Chrystus,
który swoim przejściem ze śmierci do życia czyni człowieka
wolnym raz na zawsze.
Pascha żydowska, do której odwołujemy się w Wielki
Czwartek, była uroczystą, pełną symboli ucztą ustanowioną
na pamiątkę wyjścia Narodu Wybranego z niewoli Egipskiej
(Wj 12).
Każdy wierzący Żyd był zobowiązany rokrocznie
obchodzić święto Paschy, a powszechnym zwyczajem było
świętowanie w Jerozolimie – najświętszym mieście. Miał
ją tak przeżywać, jakby on sam wychodził z niewoli Egipskiej.
Ucztę spożywano zawsze w murach Jerozolimy, wcześniej
zabijając w świątyni rytualnego baranka paschalnego
– jednego z najważniejszych symboli tej uczty. To jego krwią
pokropiono drzwi domów izraelskich w Egipcie, co uchroniło
życie synów Narodu Wybranego. W czasie Paschy najstarszy
przy stole wygłaszał haggadę, czyli piękną opowieść, w której,
odwołując się do potraw i zwyczajów, omawiał całą historię
zbawienia. Narracje te były ekscytujące, barwne i dowcipne,
a nade wszystko obrazowo ukazywały mądrość Bożej miłości.
Chrystus, spożywając Paschę ze swoimi uczniami, wziął
chleb mówiąc: To jest Ciało moje. Następnie wziął wino
mówiąc: To jest Krew moja. On sam stał się barankiem ofiarnym i następnego dnia został publicznie zabity.
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Eucharystia, którą Pan Jezus polecił sprawować Apostołom na swoją pamiątkę, stanie się doskonałą Ucztą Paschalną.
Święty Paweł napisał: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb
i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie”
(1 Kor 11, 26).
Msza Wieczerzy Pańskiej jest bramą Triduum Paschalnego, którą trzeba przekroczyć, aby zrozumieć sens męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa. Celebruje się ją w godzinach
wieczornych. Ma bardzo podniosły charakter – sprawują ją
wszyscy kapłani posługujący w parafii w otoczeniu uroczystej
asysty.
Przed liturgią słowa zostaje uroczyście odśpiewany
hymn Chwała na wysokości Bogu, którego nie śpiewaliśmy
przez czterdzieści dni Wielkiego Postu. Wykonanie tej pieśni
uwielbienia Boga powinno być bardzo doniosłe, z udziałem
organów i przy dźwięku wszystkich kościelnych dzwonów
i dzwonków. Po zakończeniu hymnu te instrumenty zamilkną
aż do radosnego Chwała w Wigilię Paschalną.
Liturgia słowa skupia się na temacie Uczty Paschalnej. W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia
(Wj 12, 1-8. 11-14) Bóg nakazuje Narodowi Wybranemu przygotować Paschę, która poprzedziła wyprowadzenie z niewoli egipskiej. Na pamiątkę tamtego wydarzenia Izraelici spożywali co roku Ucztę Paschalną.
Tamto historyczne wyzwolenie jest obrazem naszego
odkupienia dokonanego w Jezusie Chrystusie, który
swoją krwią wyrwał nas z niewoli grzechu i śmierci.
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Drugie czytanie z Pierwszego Listu do Koryntian
(1 Kor 11, 23-26) zawiera pierwszy zachowany opis
ustanowienia Eucharystii, który powstał około dwadzieścia lat po śmierci Chrystusa. Święty Paweł ukazuje w nim właściwy sens sprawowania Eucharystii jako
chrześcijańskiej wieczerzy paschalnej. Nie jest ona
zwykłym posiłkiem ani nawet ucztą o charakterze religijnym, ale prawdziwą ofiarą nierozłącznie związaną ze
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.
W Ewangelii (J 13, 1-15) św. Jan ukazuje nam
Chrystusa, który będąc Panem i Nauczycielem, staje
się bratem i sługą, umywając nogi apostołom. Ten podwójny dar Jezusa – Eucharystia i braterskie przykazanie miłości – jest prawdziwym fundamentem Kościoła.
W nawiązaniu do Ewangelii w wielu kościołach celebrowany jest obrzęd umywania nóg, zwany mandatum (z łac.
„przykazanie”). Celebrans dokonuje obmycia stóp wybranym
mężczyznom, naśladując tym samym Pana Jezusa, który umył
nogi swoim uczniom. Ta tradycja sięga czasów apostolskich.
Jest o niej mowa między innymi w Liście św. Pawła do Tymoteusza (1 Tm 5, 10). Obrzęd ten ma pomóc lepiej przeżyć Chrystusowe przykazanie braterskiej miłości. Na wzór Zbawiciela,
który klęknął i obmył nogi tym, których miłował, i my wzajemnie powinniśmy sobie obmywać nogi. Ten piękny gest rodzi
w nas postawę miłości pokornej i przebaczającej sobie nawzajem.
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W wielu kościołach, dla podkreślenia znaczenia obchodzonej uroczystości, udziela się Komunii Świętej pod dwiema
postaciami – Ciała i Krwi Pańskiej. Po niej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji. Odbywa
się to najczęściej przy śpiewie hymnu eucharystycznego Sław
języku tajemnicę. Najświętszy Sakrament, umieszczony w specjalnie przygotowanym tabernakulum, będziemy adorowali
do wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej. W czasie adoracji
w Wielki Czwartek mamy skupić się na dziękczynieniu za dar
Eucharystii.
Ostatnim gestem liturgicznym tego wieczoru jest
obnażenie ołtarzy. Zdjęte zostają także wszystkie ozdoby
wokół niego. Gasi się również wieczną lampkę przy pustym
tabernakulum, a jego drzwiczki pozostawia się otwarte.
Te wszystkie czynności są znakiem, że zabrano nam Pana i oto
nastał czas postu, pokuty i smutku: „Lecz przyjdzie czas, kiedy
zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć
(Mk 2, 20)”.
Warto pamiętać!
Po powrocie z Mszy Wieczerzy Pańskiej warto, aby
cała rodzina zgromadziła się na uroczystej, ale niewystawnej
kolacji. Niech zapalona świeca na środku stołu przypomina,
że pełen miłości Jezus jest razem z nami. Jeden z rodziców
(najlepiej ojciec) może przeczytać Ewangelię (J 13, 1-7 lub Mt
26, 17-20. 26-30). Jest to też dobry moment na wzajemne
wybaczenie sobie urazów i pojednanie. Wieczorem, w postawie dziękczynienia za dar Eucharystii, warto pójść do kościoła
na adorację.
Po wieczerzy zachowajmy w domu nastrój skupienia
i powagi, który towarzyszyć nam będzie aż do Wigilii
Paschalnej.
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Fragment Ewangelii, który można odczytać w domu
podczas wieczerzy w Wielki Czwartek.
Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 26, 17-20. 26-30)
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci
przygotowali Paschę do spożycia?” On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie
mu: «Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie
chcę urządzić Paschę z moimi uczniami»”. Uczniowie
uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem
z dwunastu <uczniami>.
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i, odmówiwszy
błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc:
„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął
kielich i, odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc:
„Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie
grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił
z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy
pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego”.
Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.
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WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek to wspomnienie i uobecnienie męki
i śmierci Chrystusa na krzyżu. Jest to dla całego Kościoła dzień
pokuty i postu. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest on dniem
żałoby, ale celebracji zwycięskiej śmierci Chrystusa pokonującego grzech i śmierć mocą swojej ofiary. Dlatego mówimy
o błogosławionej i chwalebnej Męce Pana Jezusa. W ten dzień
Kościół – zgodnie ze starożytną tradycją – nie sprawuje Eucharystii i innych sakramentów, z wyjątkiem sakramentu pokuty
i namaszczenia chorych. Celebruje się jedynie liturgię Męki
Pańskiej.

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Liturgię Męki Pańskiej cechuje powaga i surowość,
która jest podkreślona chociażby wystrojem kościoła.
Z prezbiterium usunięte są wszystkie sprzęty liturgiczne,
a ołtarz jest obnażony. Nie ma też na nim krzyża, świeczników
i obrusów, co oznacza, że nie będzie dziś odprawiana Msza
Święta. Czerwony kolor szat liturgicznych wskazuje nie tyle
na krew i męczeństwo Chrystusa, ile na Jego królewską godność i zwycięstwo osiągnięte przez mękę. Liturgia wielkopiątkowa, zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła, ma następujący
porządek: liturgia słowa, adoracja krzyża, Komunia Święta
i procesja do Grobu Pańskiego.
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Celebrację rozpoczyna procesja wejścia w ciszy,
bez dodatkowych znaków (świec, kadzidła i krzyża). Cisza,
powaga, ogołocenie i surowość podkreślają doniosłość wydarzeń Wielkiego Piątku. Po przybyciu do prezbiterium kapłan
wykonuje tzw. gest prostracji, czyli pada na twarz i leży krzyżem. Jest to znak najbardziej intensywnej modlitwy. Wyraża on
ukorzenie się człowieka wobec Boga, smutek i ból Kościoła,
ale także uniżenie przed tajemnicą, którą mamy rozważać.
Wierni w tym czasie klękają i modlą się w ciszy. Celebrans
zaś udaje się do miejsca przewodniczenia i odmawia modlitwę. Bez dodatkowych obrzędów wstępnych następuje liturgia
słowa.
Liturgia słowa ma taki sam układ jak podczas
Mszy Świętej, a wybór czytań sięga początków Kościoła. Czytanie z Księgi proroka Izajasza mówi
o cierpiącym Słudze Pańskim (Iz 52, 13 – 53, 12),
w którym rozpoznajemy Chrystusa podejmującego
mękę za zbawienie świata. Po psalmie następuje czytanie
z Listu do Hebrajczyków (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9), ukazujące istotny element męki, czyli spełnienie woli
Ojca. Przez to Chrystusowe posłuszeństwo dokonuje się nasze zbawienie. Z kolei Pasja według św. Jana
(J 18, 1 – 19, 42) nie koncentruje się na cierpieniu
Zbawiciela, ale podkreśla Jego królewską godność i kolejny raz uwypukla fakt, że wielkopiątkowa
liturgia jest celebracją zwycięstwa Chrystusa na krzyżu.
Właśnie słuchanie opisu Męki Pańskiej ma nam pomóc
współczuć z Chrystusem, towarzyszyć Mu podczas
Jego drogi krzyżowej – tak jak uczynił to Jan. Męka
jest śpiewana przez kantorów i chór lub odczytywana
z podziałem na role, co pomaga przeżyć jej głęboką
dramaturgię.
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Pierwszą część wielkopiątkowej celebracji kończy
modlitwa powszechna, której tekst pochodzi z V wieku. Obejmuje ona swoim zasięgiem wszystkich ludzi, podobnie jak
Chrystus, umierając na krzyżu, chce owocami męki obdarować całą ludzkość i świat. Tym sposobem zostaje nam ukazana powszechność Kościoła katolickiego. Modlitwa składa się
z dziesięciu intencji: za Kościół święty, za papieża, za wszystkich, którzy służą Kościołowi, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa,
za niewierzących w Boga, za rządzących państwami oraz za
strapionych i cierpiących. Kapłan śpiewa zapowiedź intencji,
następnie wszyscy przez chwilę modlą się w ciszy, po której
celebrans intonuje specjalną prośbę. Nasze każdorazowe
„Amen” ma być świadomym włączeniem się w tę modlitwę
i osobistym jej potwierdzeniem.
W uroczystej procesji przez środek kościoła, w ciszy,
zostaje wniesiony zasłonięty Krzyż. Następnie celebrans,
śpiewając: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie
świata”, odsłania jedno ramię krzyża, unosi go do góry w celu
adoracji, a wszyscy klękając odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Ten gest powtarza się jeszcze dwukrotnie, aż do całkowitego odsłonięcia krzyża. Zarówno słowa, jak i gesty przedstawiają krzyż jako znak zwycięstwa. Po tym obrzędzie następuje
osobista adoracja krzyża, a dokładniej osoby ukrzyżowanego
Chrystusa. Ma ona być aktem współczucia i miłości, które zrodziły się w nas w trakcie słuchania opisu Męki Pańskiej. Zwyczajowo wierni oddają Chrystusowi cześć przez ucałowanie
krzyża. Ten gest może nam pomóc powierzyć Chrystusowi całe
nasze życie, a zwłaszcza to, czego sami nie możemy unieść
– nasze słabości, cierpienia, upadki i błędy. Po zakończeniu
adoracji krzyż umieszcza się w prezbiterium, a obok niego stawia
się zapalone świece.
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Od tej chwili, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, przyklęka się przed tym Krzyżem, tak jak przed Najświętszym Sakramentem.
Trzecia część liturgii, czyli Komunia Święta, jest
owocem Męki Pańskiej i adoracji Krzyża. Ta kolejność obrzędów ukazuje, że w wodzie i krwi, które wypłynęły z przebitego boku Chrystusa, Kościół dopatruje się źródła sakramentów. Komunia Święta łączy nas z ofiarą Chrystusa, a także
wiąże nasze życie z Krzyżem Chrystusa i jest zapowiedzią
naszej nieśmiertelności. Po odmówieniu modlitwy Ojcze nasz
wierni przyjmują Ciało Chrystusa, które zostało konsekrowane
podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, co podkreśla jedność Wieczernika i Kalwarii.
Obrzędy kończy, głęboko poruszająca swą prostotą, procesja do Grobu Pańskiego. Przy dźwięku kołatek i śpiewie:
„Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud”, celebrans przenosi
Najświętszy Sakrament do kaplicy, zwanej Grobem Pańskim.
Nałożony na monstrancję welon symbolizuje całun, który okrył
ciało Chrystusa złożonego do grobu.
Po zakończeniu liturgii ponownie obnaża się ołtarz.
Ta czynność ma podkreślić fakt, iż Kościół nie sprawuje
Mszy Świętej w Wielką Sobotę. Ponadto ma także wymiar
symboliczny – wskazuje na ogołocenie, opuszczenie i śmierć
Chrystusa.
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Warto pamiętać!
Bardzo potrzeba nam głębokich, mocnych przeżyć.
Można je osiągnąć prostymi środkami, takimi jak powaga
i cisza. Powinno się wyłączyć komputer, telewizor czy radio,
by zachować w domu nastrój skupienia. Można umieścić na stole krzyż, postawić przy nim świece, a o 15.00 (godzina śmierci
Pana Jezusa) warto przerwać zajęcia i w postawie dziękczynienia odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego albo po prostu
zachować chwilę ciszy. Post ścisły niech będzie prawdziwym
postem o chlebie i wodzie (lub nawet o samej wodzie). Warto
także w ciągu dnia razem z rodziną odprawić drogę krzyżową
albo uczestniczyć w niej w kościele. Po liturgii Męki Pańskiej
można pozostać w świątyni na śpiewanych Gorzkich żalach
i adoracji.
W Wielki Piątek możemy także przeżyć te straty
i smutki, które do tej pory nie zostały przez nas przyjęte. Mamy
możliwość, by je nawet opłakać i połączyć ze śmiercią
Chrystusa. To często przynosi ulgę, a wylane łzy wysychają.
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MISTERIUM CHRYSTUSA
POGRZEBANEGO

WIELKA SOBOTA
Wielka Sobota jest dniem, w którym Kościół trwa
przy grobie Zbawiciela, w ciszy i skupieniu rozważając to, co
wydarzyło się w Wielki Piątek – czyli zbawczą mękę i śmierć
Chrystusa. Od pierwszych wieków chrześcijanie powstrzymywali się w ten dzień, podobnie jak w Wielki Piątek, od sprawowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. Nie gromadzono
się nawet na modlitwę wspólnotową, aby nie zakłócać ciszy
i zadumy tego dnia. Starano się natomiast znaleźć czas,
by rozważać ogrom miłości Chrystusa, który dla zbawienia
człowieka nie cofnął się nawet przed śmiercią.
W centrum misterium Wielkiej Soboty znajduje się
osoba Chrystusa pogrzebanego. Biorąc przykład z niewiast, które po złożeniu ciała Jezusa pozostały siedząc
u grobu (Mt 27, 61), wspólnota Kościoła trwa na modlitwie,
rozważając to, co wyznaje w Credo – że po ukrzyżowaniu
Chrystus został pogrzebany i zstąpił do piekieł. Owo zejście
Chrystusa do otchłani jest najistotniejszym wydarzeniem
Wielkiej Soboty. Owiane jest ono tajemnicą tak wielką,
iż milknie wobec niego całe stworzenie. Dlatego właśnie jest
to czas zupełnej ciszy.
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Zstąpienie Chrystusa do piekieł, jest bardzo często
pomijane w przeżywaniu tajemnicy tego dnia, przez co zrozumienie głębi misterium Chrystusa pogrzebanego staje się trudne,
a nawet niemożliwe. Samo słowo „szeol”, z hebrajskiego
„otchłań”, oznaczało miejsce, do którego trafiali zmarli. Jest
to przestrzeń, a może stan niebytu – królestwo śmierci,
nieobecności Boga, dla którego przecież wszystko żyje.
Obnażony ołtarz i puste tabernakulum przywołują pytanie
o to, gdzie jest nasz Pan? Nie wiemy. Zstąpił w mroki śmierci, do otchłani. Wobec tej tajemnicy pozostaje tylko zachować
milczenie.
Ze starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę.
Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął
w ludzkim ciele, a zbudził tych, którzy spali od wieków.
Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.
Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka
jak zagubioną owieczkę.
Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie
pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów
niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie
On, który jest ich Bogiem i synem Ewy.
Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża [...]. A pochwyciwszy Adama za rękę,
podniósł go mówiąc: „Zbudź się o śpiący i powstań
z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Oto Ja, twój Bóg,
dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię
tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją
władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach:
Wyjdźcie!
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A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech
zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!
Tobie Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz!
Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem
życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk
moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdź stąd!
Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna
i niepodzielna osoba. [...]
Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł
cię z rajskiej ziemi, Ja zaś wprowadzę ciebie już nie do
raju, lecz na tron niebieski [...].

O czym świadczy zstąpienie Chrystusa do Otchłani?
• Śmierć jest skutkiem grzechu pierworodnego, którym
obarczony jest każdy z nas. Chrystus, mimo iż był wolny
od tego grzechu, przez własny wybór przyjął na siebie rzeczywistość śmierci i dla naszego zbawienia naprawdę umarł.
• Zstąpienie do Otchłani mówi nam o powszechności zbawienia. Bowiem ofiara Jezusa nie jest przeznaczona tylko dla
tych, którzy przyszli po Nim, ale dla wszystkich – w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tak jak za życia Zbawiciel
solidaryzował się z żyjącymi, tak po śmierci objawił swoją
łączność z umarłymi, wchodząc do miejsca ich przebywania
i rozjaśniając mroki niebytu światłem zmartwychwstania.
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• Zstąpienie do otchłani jest pierwszym etapem zwycięstwa
Chrystusa nad śmiercią. Ikonografia Kościoła wschodniego ukazuje Mesjasza ubranego w białą szatę, zstępującego
do ciemnej jaskini, pełnej kości i czaszek. Wokół Niego zgromadzeni są sprawiedliwi Starego Testamentu – Abraham,
Mojżesz, Dawid i rzesza innych ludzi. Zbawiciel stoi na skruszonych wrotach śmierci, a rękami chwyta Adama i Ewę, podnosząc
ich z upadku. Zmartwychwstanie zaczyna się od tajemniczych
wydarzeń wyzwolenia całej ludzkości. Chrystus przywraca
życie tam, gdzie je stłumiono. Dzięki temu Szatan zostaje pokonany w miejscu swojego zwycięstwa – w niebycie śmierci.
• Chrystus Zmartwychwstały nie przychodzi tylko do tych
przestrzeni naszego serca, które są piękne i wzniosłe,
ale zstępuje także do tych otchłani naszych serc, gdzie króluje
upadek, mrok, strach, brak nadziei, czyli śmierć. Pan Jezus
pragnie, aby te obszary naszego serca ożyły i wydały plon.
Warto pamiętać!
Wydarzenia Wielkiej Soboty zachęcają do kontynuowania
postu, bo zabrano nam Pana. Może nawet warto przestrzegać
go tak rygorystycznie, jak w Wielki Piątek, aby dzięki temu
z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Niedzieli Zmartwychwstania. Post, jako integralna część obchodów
Triduum Paschalnego, daje nam możliwość głębszego przeżycia radości Zmartwychwstania.
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W tradycji polskiej dzień Wielkiej Soboty związany jest
z obrzędem błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny.
Przynosimy do poświęcenia między innymi:
• chleb – symbolizujący Kościół, Ciało Chrystusa, ale również
symbol dobrobytu i Bożego błogosławieństwa;
• jajka – będące znakiem odradzającej się po zimowym uśpieniu przyrody, ale przede wszystkim symbol zwycięstwa życia
nad śmiercią;
• baranka – na obraz Chrystusa – Baranka Paschalnego
– prawdziwego Baranka Bożego;
• mięso i wędliny – również będące symbolem baranka,
którego w czasie Uczty Paschalnej spożywali Izraelici; my zaś
w poranek wielkanocny ze sporządzonych z nich pokarmów
zjemy uroczyste śniadanie;
• sól – symbol oczyszczenia z grzechu oraz tego, że jako uczniowie Chrystusa powinniśmy być solą ziemi;
• przyprawy – oznaczające to, co nadaje życiu smak.
Pamiętając o tym, że Wielka Sobota powinna być dniem
milczenia, warto abyśmy oderwali się od codziennego zgiełku
i udali się przed Grób Pański, aby spotkać się z Chrystusem.
Tam usiądźmy w milczeniu, jak niewiasty zgodnie z ewangelicznym przekazem i wpatrzeni w okrytą białym welonem
Hostię, rozważajmy wielkie dzieła, jakich Bóg dokonał
z miłości do nas.
W zachowaniu ciszy w ciągu całego tego dnia z pewnością
pomoże nam: wyłączony komputer, telewizor czy radio.
Nie zapomnijmy też przygotować świecy na liturgię
Wigilii Paschalnej.
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MISTERIUM CHRYSTUSA
ZMARTWYCHWSTAŁEGO

WIGILIA PASCHALNA
Kościół jest wspólnotą, która nieustannie oczekuje
na powtórne przyjście Pana, dlatego czuwanie jest istotnym elementem świętowania. Zobrazowane jest to w Piśmie Świętym,
choćby w oczekiwaniu Apostołów na zesłanie Ducha Świętego czy też w Starym Testamencie w oczekiwaniu na Mesjasza.
Samo świętowanie niedzieli jest poprzedzane zawsze przez
wigilię, czyli rozpoczynanie radości Dnia Pańskiego już
w wieczór sobotni.
Wśród wszystkich wigilii roku to właśnie Wigilia Paschalna jest matką wszystkich wigilii, jak pisał św. Augustyn.
To podczas niej doświadczamy prawdziwego Zmartwychwstania Chrystusa. Przepełnieni blaskiem tego zdarzenia jesteśmy
posłani dalej, by głosić tę największą prawdę naszej wiary.
Dlatego też liturgia tej nocy jest momentem kulminacyjnym
całego Triduum Paschalnego, a nawet całego roku liturgicznego. Zatem każdy wierzący powinien w niej uczestniczyć.
Stanowi ona wielkie teatrum sacrum, przepełnione piękną
i sugestywną symboliką. Ogromne wzruszenia łączą się z nieodpartym wrażeniem dotykania samej głębi misterium.
Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z liturgii światła,
słowa, chrztu i Eucharystii.
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LITURGIA ŚWIATŁA
Po zapadnięciu zmroku celebrans, asysta i wierni gromadzą się przed świątynią, wokół ogniska, które nie tylko
daje ciepło, ale nade wszystko rozjaśnia mroki nocy. Liturgię
rozpoczyna poświęcenie ognia i zapalenie od niego nowego
paschału, który od tego momentu, przez cały rok, będzie symbolizował Chrystusa Zmartwychwstałego – Światłość Świata.
Na paschale kapłan kreśli rylcem krzyż, greckie litery (alfa
i omega), przypominając, że Chrystus jest Początkiem i Końcem. Następnie żłobi cyfry bieżącego roku, na znak tego,
że do Jezusa należą czas i wieczność. Po czym ozdabia paschał
pięcioma ziarnami kadzidła, na pamiątkę pięciu ran Chrystusa, które wydały piękną woń zbawienia. Tak ozdobioną świecę
celebrans wnosi procesjonalnie do kościoła, trzykrotnie
wznosząc okrzyk: „Światło Chrystusa”. Wierni odpowiadają
za każdym razem: „Bogu niech będą dzięki”. Od płomienia paschału wierni zapalają swoje świece, by w ten sposób
zaświadczyć, iż czuwają w oczekiwaniu na przyjście swojego
Pana. Po dojściu do ołtarza kapłan śpiewa starożytny hymn,
zwany od pierwszego łacińskiego słowa Exultetem. Ma on charakter radosny, uwielbiający Chrystusa i zwiastuje niezwykłą
prawdę, że Chrystus raz na zawsze pokonał śmierć. „Weselcie
się już zastępy aniołów w niebie! [...] Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, [...] poczuj, że wolna jesteś
od mroku, co świat okrywa!” Ów hymn pochwalny zawiera
w sobie pełnię teologii paschalnej i jednocześnie kończy pierwszą cześć liturgii Wielkiej Nocy.
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LITURGIA SŁOWA
Tak wielu czytań, o tak dużym znaczeniu, nie ma
w żadne inne święto, co potwierdza jedyny i niepowtarzalny charakter przeżywanej liturgii. Siedem
fragmentów pochodzi ze Starego Testamentu (I. Rdz
1, 1 – 2, 2; II. Rdz 22, 1-18; III. Wj 14, 5 – 15, 1; IV. Iz
54, 4a. 5-14; V. Iz 55, 1-11; VI. Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4;
VII. Ez 36, 16-17a. 18-28), dwa z Nowego Testamentu
(Rz 6, 3-11 i w zależności od roku: Mt 28, 1-10;
Mk 16, 1-8 lub Łk 24, 1-12), a po każdym z nich
następuje odpowiedź w formie psalmu responsoryjnego
i modlitwy, którą wypowiada celebrans, by jeszcze
bardziej podkreślić tajemnicę i charakter głoszonego
słowa Bożego. Dzięki tym czytaniom przypominamy
sobie i śledzimy raz jeszcze całą historię zbawienia.
Począwszy od stworzenia świata, przez obietnicę daną
Abrahamowi, wyjście Izraelitów z Egiptu, dzieje
proroków, którzy widzieli chwałę, upadek i niewolę
Narodu Wybranego, dochodzimy do przełomu, którym
jest przyjście Jezusa i radość z Jego zmartwychwstania.
Ukazana nam zostaje historia miłości Boga do człowieka, pełen logiki Boży plan zbawienia. Ta część Wigilii Paschalnej wymaga od zgromadzonych w kościele
szczególnej uwagi i skupienia, by słowo Boże, które
słyszymy, dotarło do naszej głębi. Byśmy zrozumieli,
jak wielkie dzieła uczynił nam Wszechmocny. Czytań
słuchamy w pozycji siedzącej, a na każde wezwanie
kapłana: „Módlmy się” wstajemy, po czym odpowiadamy: „Amen”. Po trzecim czytaniu nie usłyszymy zwrotu: „Oto Słowo Boże”, dlatego też nie odpowiadamy
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„Bogu niech będą dzięki”, lecz w ciszy czekamy na
rozpoczęcie Kantyku Mojżesza, który jako kontynuacja
czytania zastępuje psalm.
Wspomniane siedem czytań ze Starego Testamentu kończy modlitwa, po której kapłan intonuje
hymn Chwała na wysokości Bogu. Ten radosny śpiew
odbywa się przy biciu dzwonów i dźwiękach organów.
Wówczas kończy się trzydniowy okres ciszy. Teraz
całym sercem można wyśpiewać chwałę Temu, który
nie tylko przyjął postać człowieka, ale dla nas umarł
i zmartwychwstał.
Epistoła, czyli czytanie z Listu św. Pawła
do Rzymian, jest głębokim wyrazem tej radości. Skoro jesteśmy zanurzeni przez chrzest w Chrystusie,
to znaczy, że razem z Nim możemy powstać z martwych.
Po tym czytaniu przychodzi czas na wielkie „Alleluja”.
Po długim okresie ponad czterdziestu dni, znów śpiewamy te słowa, by w pełni uniesienia i radości usłyszeć
w Ewangelii, że grób jest pusty. Ostatnim punktem
liturgii słowa jest homilia.
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LITURGIA CHRZCIELNA
Liturgia ta stanowi przypomnienie i świętowanie swojego
własnego chrztu. Rozpoczyna się Litanią do wszystkich Świętych, którzy już teraz radują się nowym życiem.
Po niej następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej. Kapłan
śpiewa lub czyta modlitwę, prosząc Boga, by przez tę wodę
człowiek mógł obmyć się z grzechu i stać się dzieckiem Bożym
z łaski Ducha Świętego. Święcąc wodę kapłan trzykrotnie
zanurza w niej płonący paschał, odmawiając przy tym modlitwę,
na którą wszyscy zebrani odpowiadają: „Amen”. Wówczas
zgromadzeni, trzymając zapalone świece, odnawiają przyrzeczenia chrzcielne: wyrzekają się Szatana i potwierdzają wiarę
w Boga. Dla chrześcijanina te słowa oznaczają chęć ich realizacji w swoim życiu. Aby dopełnić obrzędów odnowienia chrztu,
kapłan kropi wiernych wodą święconą, przez którą niegdyś
zostali włączeni do społeczności Kościoła. Liturgię chrzcielną
kończy modlitwa powszechna.
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LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Dostępujemy w niej największego z otrzymanych
darów, czyli komunii z Jezusem Chrystusem. On nie tylko
pokonał śmierć, przywracając nam życie, ale dał nam swoją
rzeczywistą obecność w Eucharystii, byśmy mogli już na ziemi
kosztować szczęścia nieba.
Liturgia kończy się niecodziennie. Ponieważ jesteśmy świadkami Zmartwychwstania, powinniśmy ogłosić
to, co zobaczyliśmy. Dlatego cudowne powstanie Jezusa z martwych, potwierdzamy w procesji rezurekcyjnej. Okrążywszy
kościół wracamy znów do świątyni, by przed Najświętszym
Sakramentem, obok którego znajduje się figura Zwycięskiego
Jezusa, odśpiewać hymn Ciebie Boga wysławiamy. Tym
samym głosimy potęgę Boga, który wybawił swój lud.
Końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem jest już zwieńczeniem całej liturgii Wielkiej Nocy.
Po niej nie pozostaje nic innego, jak powrót do domów
i dzielenie się z rodziną radością Zmartwychwstania.
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WIELKA NIEDZIELA
W poranek wielkanocny gromadzimy się wokół rodzinnego stołu przygotowanego uroczyście na ten dzień.
Na stole niech nie zabraknie domowego paschału – znaku obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, który należy uroczyście
zapalić przed śniadaniem wielkanocnym. Jest to też dobry
moment na odczytanie fragmentu Ewangelii według św. Jana
(J 20, 1-9). Śniadanie rozpoczynamy modlitwą, po czym dzielimy się poświęconym jajkiem i składamy sobie życzenia.
Nie pomińmy też dalszej rodziny i znajomych, zwłaszcza
jeśli zapomnieliśmy o wysłaniu im kartek świątecznych. Warto
złożyć im życzenia, chociażby przez telefon. Wyrazem naszego świętowania i radości ze zmartwychwstania Chrystusa może
być rodzinne uczestnictwo we Mszy Świętej w ciągu dnia.
Pamiętajmy też, że świętowanie tej największej uroczystości jest przedłużone na kolejnych osiem dni (tzw. oktawa
wielkanocna), w których będziemy trwali w radości ze zmartwychwstania Chrystusa.
Również dziś rozpoczyna się szczególny okres liturgiczny, trwający pięćdziesiąt dni, zwany okresem wielkanocnym,
którego zakończeniem jest niedziela Zesłania Ducha Świętego.
Zatem, zwłaszcza w tym okresie, niech nie zabraknie naszego entuzjazmu do głoszenia swoim życiem,
że Chrystus Zmartwychwstał!
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Fragment Ewangelii i modlitwa do odczytania przed
śniadaniem wielkanocnym.
Z Ewangelii według św. Jana (J 20, 1-9)
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich:
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do
grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy
się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł
do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący
za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące
płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, <które
mówi>, że On ma powstać z martwych.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami przy
stole wielkanocnym, udziel nam radości Twego zmartwychwstania. Niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech
będzie znakiem pojednania i wzajemnej życzliwości. Amen.
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