
 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARZEC 2015 
 
 
 
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS. 
 

Ruszamy kolejny raz z Aniołem. Przepraszam Was za tę długą przerwę. Była ona 
spowodowana różnymi czynnikami. Postaram się, by Anioł wychodził raz na kwartał, czyli 
najbliższy kolejny numer powinien pojawić się w czerwcu. ☺ 

Mamy jeszcze okres Wielkiego Postu, ale zbliżamy się coraz bardziej do serca całego 
roku liturgicznego: Triduum Sacrum. Dlatego oprócz kilku wielkopostnych refleksji w nume-
rze jest trochę informacji o tych trzech wielkich dniach męki, śmierci i zmartwychwstania Je-
zusa, a także rozmowa z ks. Markiem Dziewieckim, która wprowadza nas już w okres wielka-
nocny.  

s. Martyna 
 

 

 

 

 

 

Wszystkim Czytelnikom życzę doświadczenia mocy i obecności 
Zmartwychwstałego Chrystusa w codziennym życiu. Niech ra-
dość płynąca z Paschy Jezusa będzie Waszym udziałem także 

w chwilach ciemności i krzyża. 

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym bla-
skiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że 
wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny bla-

skiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko 
nasza! 

Orędzie wielkanocne 
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Orędzie Ojca Świętego Franciszka  
na Wielki Post 2015 r. 

 
Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8) 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, 
wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede 
wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 
2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej 
nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam 
pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy 
Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas 
po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go 
opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego 
miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co 
nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my 
mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywi-
ście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to 
nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpie-
nia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce 
popada w obojętność – gdy ja mam się względnie 
dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, 
którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa 
obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak 
iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest 
to problem, któremu jako chrześcijanie musimy 
stawić czoło. 

Kiedy lud Boży nawraca się na Jego miłość, znaj-
duje odpowiedzi na te pytania, które nieustannie 
stawia mu historia. Jednym z najpilniejszych wy-
zwań, któremu chcę poświęcić uwagę w tym Orę-
dziu, jest globalizacja obojętności. 

Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest 
realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego 
potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim Poście 
nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas 
przebudzają. 

Bóg nie jest obojętny na świat – kocha go do tego 
stopnia, że daje swojego Syna dla zbawienia każ-

dego człowieka. Przez wcielenie, życie ziemskie, 
śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego otwiera 
się definitywnie brama między Bogiem 
a człowiekiem, między niebem a ziemią. A Kościół 
jest niczym ręka, która trzyma tę bramę otwartą 
poprzez głoszenie Słowa, sprawowanie sakramen-
tów, dawanie świadectwa wiary, która działa przez 
miłość (por. Ga 5, 6). Jednakże świat ma tendencję 
do zamykania się w sobie i zamykania tej bramy, 
przez którą Bóg wchodzi w świat, a świat w Niego. 
Dlatego ręka, którą jest Kościół, nie powinna nigdy 
się dziwić, że jest odpychana, miażdżona i raniona. 

A zatem lud Boży potrzebuje odnowy, aby nie zo-
bojętniał i nie zamknął się w sobie. Chciałbym 
wam zaproponować do rozważenia pod kątem tej 
odnowy trzy passusy. 

1. „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszyst-
kie inne członki” (1 Kor 12, 26) – Kościół 

Miłość Boża, która przełamuje to śmiertelne za-
mknięcie w sobie, jakim jest obojętność, jest nam 
ukazywana przez Kościół poprzez jego nauczanie, 
a przede wszystkim poprzez jego świadectwo. 
Można jednak dawać świadectwo jedynie o czymś, 
czego wcześniej doświadczyliśmy. Chrześcijanin to 
człowiek, który pozwala Bogu, aby go przyoblókł 
w swoją dobroć i swoje miłosierdzie, aby go przy-
oblókł w Chrystusa, żeby stał się tak jak On sługą 
Boga i ludzi. Przypomina nam o tym dobrze litur-
gia Wielkiego Czwartku przez obrzęd umywania 
nóg. Piotr nie chciał, żeby Jezus umył mu nogi, 
potem jednak zrozumiał, że Jezus nie chce jedynie 
dać przykładu, jak powinniśmy umywać sobie na-
wzajem nogi. Tę posługę może pełnić tylko ktoś, 
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kto wcześniej pozwolił, by Chrystus umył mu nogi. 
Jedynie ten ma z Nim „udział” (J 13, 8) i dzięki 
temu może służyć człowiekowi. 

Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby 
pozwolić Chrystusowi, by nam usłużył, a przez to 
stać się takim jak On. Dzieje się to, kiedy słuchamy 
Słowa Bożego i kiedy przyjmujemy sakramenty, 
w szczególności Eucharystię. W niej stajemy się 
tym, co przyjmujemy: ciałem Chrystusa. W tym 
ciele nie ma miejsca na obojętność, która jakże 
często zdaje się opanowywać nasze serca. Bowiem 
człowiek, który jest Chrystusowy, należy do jedne-
go ciała, a w Nim nie jest się obojętnym jedni wo-
bec drugich. „Tak więc gdy cierpi jeden członek, 
współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy 
jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, 
współradują się wszystkie członki (1 Kor 12, 26). 

Kościół jest communio sanctorum, ponieważ mają 
w nim udział święci, ale także dlatego, że jest ko-
munią rzeczy świętych: miłości Bożej, objawionej 
nam w Chrystusie, i wszystkich Jego darów. Wśród 
nich jest także odpowiedź tych, którzy pozwalają, 
aby ich dosięgnęła ta miłość. W tym świętych ob-
cowaniu i w tym uczestnictwie w rzeczach świę-
tych nikt nie posiada tylko dla siebie, lecz to, co 
ma, jest dla wszystkich. A ponieważ jesteśmy złą-
czeni w Bogu, możemy zrobić coś także dla tych, 
którzy są daleko, dla tych, do których o własnych 
tylko siłach nie moglibyśmy nigdy dotrzeć, bowiem 
z nimi i za nich modlimy się do Boga, abyśmy 
wszyscy otworzyli się na Jego zbawcze dzieło. 

2. „Gdzie jest brat twój?” (Rdz 4, 9) – Parafie 
i wspólnoty 

To co zostało powiedziane odnośnie do Kościoła 
powszechnego, trzeba zastosować w życiu parafii 
i wspólnot. Czy w tych rzeczywistościach kościel-
nych daje się doświadczyć przynależności do jed-
nego ciała? Ciała, które zarazem otrzymuje i dzieli 
się tym, co Bóg pragnie ofiarować? Ciała, które zna 
i troszczy się o swoje najsłabsze członki, ubogie 
i małe? Czy też chronimy się w miłość uniwersal-
ną, która angażuje się daleko w świecie, zapomina-

jąc o Łazarzu, który siedzi przed naszymi zamknię-
tymi drzwiami? (por. Łk 16, 19-31). 

Aby przyjąć i w pełni owocnie wykorzystać to, co 
Bóg nam daje, trzeba pokonać granice Kościoła 
widzialnego w dwóch kierunkach. 

Po pierwsze, jednocząc się w modlitwie 
z Kościołem w niebie. Kiedy ziemski Kościół się 
modli, powstaje wspólnota wzajemnej służby 
i dobra, która dociera aż przed oblicze Boga. Ze 
świętymi, którzy znaleźli swoją pełnię w Bogu, 
stanowimy część tej wspólnoty, w której obojęt-
ność zostaje przezwyciężona przez miłość. Kościół 
niebieski nie jest tryumfujący dlatego, że odwrócił 
się plecami do cierpień świata i sam zaznaje rado-
ści. Raczej święci mogą już kontemplować i rado-
wać się z faktu, że dzięki śmierci i zmartwychwsta-
niu Jezusa pokonali ostatecznie obojętność, za-
twardziałość serca i nienawiść. Dopóki to zwycię-
stwo miłości nie ogarnie całego świata, święci wę-
drują z nami jeszcze jako pielgrzymi. Św. Teresa 
z Lisieux, doktor Kościoła, przekonana, że radość 
w niebie ze zwycięstwa miłości ukrzyżowanej nie 
jest pełna, dopóki choćby tylko jeden człowiek na 
ziemi cierpi i się skarży, pisała: „Bardzo liczę na to, 
że nie będę bezczynna w niebie, moim pragnieniem 
jest nadal pracować dla Kościoła i dla dusz” (List 
254 z 14 lipca 1897 r.). 

My również mamy udział w zasługach i radości 
świętych, a oni uczestniczą w naszej walce i w 
naszym pragnieniu pokoju i pojednania. Ich radość 
ze zwycięstwa zmartwychwstałego Chrystusa jest 
dla nas źródłem siły, aby przezwyciężyć liczne 
formy obojętności i zatwardziałości serca. Z drugiej 
strony, każda wspólnota chrześcijańska jest powo-
łana do przekraczania progu, który pozwala jej 
wejść w relację z otaczającym ją społeczeństwem, 
z ubogimi i dalekimi. Kościół ze swej natury jest 
misyjny, nie zasklepiony na samym sobie, ale po-
słany do wszystkich ludzi. 

Tą misją jest cierpliwe dawanie świadectwa o Tym, 
który chce doprowadzić do Ojca całą rzeczywistość 
i każdego człowieka. Misja jest tym, czego miłość 
nie może przemilczeć. Kościół idzie za Jezusem 
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Chrystusem drogą, która go prowadzi do każdego 
człowieka, aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8). W ten 
sposób możemy zobaczyć w naszym bliźnim brata 
i siostrę, za których Chrystus umarł i zmartwych-
wstał. Wszystko, co otrzymaliśmy, otrzymaliśmy 
także dla nich. I podobnie, to co ci bracia posiadają, 
jest darem dla Kościoła i dla całej ludzkości. 

Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca, 
w których wyraża się Kościół, w szczególności 
nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami 
miłosierdzia na morzu obojętności! 

3. „Umacniajcie serca wasze!” (Jk 5, 3) – Po-
szczególny wierny 

Również jako pojedyncze osoby mamy pokusę 
obojętności. Mamy przesyt wstrząsających wiado-
mości i obrazów, które nam opowiadają o ludzkim 
cierpieniu, i zarazem czujemy całą naszą niemoż-
ność działania. Co zrobić, aby nie dać się wciągnąć 
w tę spiralę przerażenia i bezsilności? 

Po pierwsze, możemy modlić się we wspólnocie 
Kościoła ziemskiego i niebieskiego. Nie lekce-
ważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa 24 ore per 
il Signore – „24 godziny dla Pana” – która, jak 
ufam, będzie podjęta w całym Kościele, także na 
szczeblu diecezjalnym, w dniach 13 i 14 marca, ma 
być wyrazem tej potrzeby modlitwy. 

Po drugie, możemy pomagać poprzez gesty miło-
sierdzia, docierając zarówno do bliskich, jak i dale-
kich dzięki licznym organizacjom charytatywnym 
Kościoła. Wielki Post jest czasem sprzyjającym 
temu, aby okazać to zainteresowanie drugiemu, 
poprzez znak, choćby mały, ale konkretny, naszego 
udziału w powszechnym człowieczeństwie. 

I po trzecie, cierpienie drugiego stanowi wezwanie 
do nawrócenia, bowiem potrzeba, w jakiej znajduje 
się brat, przypomina mi o słabości mojego życia, 
o mojej zależności od Boga i od braci. Jeżeli po-
kornie będziemy prosić o łaskę Bożą i pogodzimy 
się z tym, że nasze możliwości są ograniczone, 
wówczas zaufamy w nieskończone możliwości, 
jakie kryją się w miłości Bożej. I będziemy mogli 

oprzeć się diabelskiej pokusie, która skłania nas do 
wierzenia, że sami możemy się zbawić i zbawić 
świat. 

Chciałbym was wszystkich prosić, abyśmy dla 
przezwyciężenia obojętności i naszych pretensji do 
wszechmocy przeżywali ten czas Wielkiego Postu 
jako drogę formacji serca, jak wyraził się Benedykt 
XVI (por. enc. Deus caritas est, 31). Mieć serce 
miłosierne to nie znaczy mieć serce słabe. Kto chce 
być miłosierny, musi mieć serce mocne, stałe, nie-
dostępne dla kusiciela, a otwarte na Boga. Serce, 
które pozwala przeniknąć się Duchowi i daje się 
prowadzić na drogi miłości, które wiodą do braci 
i sióstr. W gruncie rzeczy serce ubogie, czyli takie, 
które zna swoje ubóstwo i poświęca się dla drugie-
go. 

Dlatego, drodzy bracia i siostry, pragnę modlić się 
razem z wami do Chrystusa w tym Wielkim Po-
ście: „Fac cor nostrum secundum cor tuum” – 
„Uczyń serca nasze według serca Twego” (Supli-
kacja z Litanii do Najświętszego Serca Jezusa). 
Wówczas będziemy mieli serce mocne i miłosierne, 
czujne i szczodre, które nie daje się zamknąć w so-
bie i nie wpada w wir globalizacji obojętności. 

Wyrażając to pragnienie, zapewniam o mojej mo-
dlitwie o to, aby każdy człowiek wierzący i każda 
wspólnota kościelna owocnie przebyli tę drogę 
wielkopostną, i proszę was o modlitwę za mnie. 
Niech Pan wam błogosławi, a Matka Boża niech 
was otacza opieką. 

Watykan, 4 października 2014 r. 
Święto św. Franciszka z Asyżu 

Franciscus 
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Mamy co robić w Wielkim Poście 

Z rekolekcjonistą o. Stanisławem Jaroszem ze 
wspólnoty ojców paulinów w parafii św. Ludwika 
we Włodawie rozmawia Monika Lipińska. 

Proszę Ojca, czemu służy okres Wielkiego Po-
stu?  

To czas nawrócenia. Jego isto-
tę najlepiej oddaje Środa Po-
pielcowa oraz słowa „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewange-
lię”. Nawrócić się, to zacząć 
myśleć inaczej, niż do tej pory. 
Myśleć według tego, co mówi 
Jezus, co mówi Ewangelia. Do 
podjęcia tego wyzwania zachę-
ca dobre przeżycie rekolekcji 
wielkopostnych. Wielu ludzi je 
lekceważy, zaczynając od rzeczy, które są 
wynikiem nawrócenia. Ale jak mówić o jał-
mużnie, poście, modlitwie bez nawrócenia? 

Dlatego rozpoczynamy ten czas od posypania 
głów popiołem? 

Żeby się nawrócić, trzeba uznać swój defekt, 
godząc się z diagnozą zawartą w słowie Bo-
żym, która brzmi: „Bóg cię kocha, ale jesteś 
grzesznikiem”. Dlatego sięgamy do tradycji 
starożytnej, zgodnie z którą każdy, kto 
uznawał siebie za człowieka grzesznego, 
wkładał wór pokutny, przyjmował popiół na 
głowę i szedł się nawrócić. Jeśli przetrwał tę 
drogę, w Wielki Czwartek był przyjmowany 
przez biskupa jako ten, który może uczestni-
czyć w misterium paschalnym Wielkiego 
Piątku, Wielkiego Soboty i Niedzieli Wiel-
kanocnej. 

Niestety dla wielu ludzi Popielec pozostaje 
„magią”. Dlatego, moim zdaniem, jeżeli ktoś 
nie widzi w sobie grzesznika, nie powinien 
schylać głowy do posypania popiołem. A je-
śli przeciwnie - dostrzega swoją grzeszność i 
chce zmiany, musi zaprosić do tego dzieła 
Ducha Świętego. W czasie Wielkiego Postu 
próbujemy zmienić myślenie, dopiero potem 
zmieniamy życie. 

Dla wielu z nas krokiem do zmiany są wyrze-
czenia, przybierające formę wstrzemięźliwości 

od alkoholu czy udziału w zabawach. Co daje 
umartwianie się? 

Wychodzę z założenia, że nie jest dobrze, 
gdy mentalność tego świata bierze górę, 
więc zakładam sobie wędzidło... Umartwia-
nie się jest trochę jak podcinanie gałęzi, na 
której panoszy się moja pycha, egoizm, 
przekonanie o własnej doskonałości. 

Dlaczego poszcząc w Wielkim 
Poście, mamy odmawiać sobie 
nieco więcej niż zwykle? 

Istotą postu, tak jak i modlitwy, 
nie powinno być przekonanie, 
że Bóg tego potrzebuje albo że 
skoro Jezus cierpiał, to ja też 
muszę pocierpieć i sobie czegoś 
odmówić. Wymagają one innej 
motywacji: chcę być podobny 

do Ukrzyżowanego, odkryć fakt, że przez 
chrzest zostałem zanurzony w mękę i śmierć 
Jezusa, a teraz jest czas, by to zanurzenie 
trochę „potrenować”, wobec tego odmawiam 
sobie czegoś, co lubię. Dotyczy to zarówno 
wstrzemięźliwości piątkowej w zwykłym 
okresie roku liturgicznego, jak też ścisłego 
postu obowiązującego w Środę Popielcową i 
Wielki Piątek. Post denerwuje, stawia mnie 
w niezręcznej sytuacji, ponieważ zaczynając 
pościć, osłabiam siebie nie tyle fizycznie. 
Głód każe odsunąć na bok plany, marzenia i 
tysiąc zaprzątających naszą uwagę spraw, 
wyrywa nas z machiny przyzwyczajeń. Jeże-
li jeszcze zmusi nas do wołania do Pana Bo-
ga o cierpliwość, o siły, o wytrwanie, to wy-
pełni swoją rolę. 

Jak więc pościć? 

W odniesieniu 
do wstrzemięź-
liwości wiel-

kopostnej 
używamy mało 

precyzyjnego, 
to znaczy po-
zwalającego na 

dużo luzu sformułowania „jeden posiłek do 
syta”. Wielu mówi, że da radę, bo zje kon-
kretny obiad, śniadania nie musi jeść, z ko-
lacji i tak zwykle rezygnuje... A ja powia-
dam: wrzuć wyższy bieg, postaw na post o 



 

 6 

chlebie i wodzie, na głodówkę. Post ma za-
boleć! To zresztą nie tylko kwestia tego, czy 
- jak mówi modlitwa po posiłku - „mam peł-
no w brzuszku, Panie Jezusku”, ale tego, że 
dzień postu trochę mnie dotknie, bo nie 
oglądam telewizji, nie słucham muzyki, nie 
wchodzę na strony internetowe, jestem 
głodny, modlę się, żeby wytrzymać, by dia-
beł mnie nie zwiódł... A w konsekwencji 
chcę siebie jeszcze trochę ograbić, a to, cze-
go nie skonsumuję, dać jako jałmużnę. 

Czy w perspektywie przygotowania do Tridu-
um Paschalnego mają wartość drobne posta-
nowienia, z których czasami się śmiejemy, jak 
odstawienie łakoci? 

Wartość ma wszystko, co każe zejść ze sta-
rej drogi życiowej i prowadzi do nowego 
myślenia. Czasami trzeba zacząć od drob-
nych kroczków, a nieraz skoczyć do zimnej 
wody... Ale - uwaga - nie mówmy, że umar-
twiamy się, bo musimy. Róbmy to z chęci 
upodobnienia się do Mistrza i Pana! 

Trochę staroświeckie wydaje się dzisiaj we-
zwanie do jałmużny. Jak je realizować? 

Jałmużna to nie tylko pieniądze. Jest nią na 
przykład czas, który zamiast spędzić przed 
telewizorem, można ofiarować bliskim: żo-
nie, dzieciom albo teściowej, odwiedzić ko-
goś w hospicjum czy szpitalu. Można, rezy-
gnując z gier komputerowych albo w ogóle 
przesiadywania w sieci, spożytkować wolną 
chwilę w jakiś inny, owocny dla siebie spo-
sób: przemyśleć swoje sprawy, zrobić ra-
chunek sumienia... Mamy co robić w Wiel-
kim Poście. 

Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezu-
sa mówią nam o ofierze Pana Boga wypływa-
jącej z miłości, ale połączonej z cierpieniem. W 
odpowiedzi człowiek często obiera postawę, 
któr ą najkrócej można nazwać cierpiętnic-
twem. Co Ojciec na to? 

Wracamy do początku - problem tkwi w na-
szym myśleniu. Jezus powiedział: „Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 
15,13). Świat utożsamia miłość ze wzrusze-
niem, emocjami. Tymczasem miłość to de-
cyzja: chcę żyć dla ciebie. Jeżeli tak, to musi 

mnie to dużo kosztować, łącznie z utratą ży-
cia. Odpowiadając na mękę i śmierć Jezusa, 
odkrywam swoje chrześcijaństwo oraz świa-
domie i dobrowolnie wchodzę - na ile mam 
wiary - w tę misję Kościoła, jaką jest udział 
z cierpiącym Jezusem Chrystusem w zbaw-
czym planie Pana Boga. To nie jest tylko 
cierpiętnictwo, ale wizja mego życia. Od 
cierpienia i tak nie ucieknę, ale nie chcę być 
tym, który nie widzi w nim sensu. Dlatego 
mówię: „Panie, daj mi siłę, chcę brać krzyż 
każdego dnia, pójdę z Tobą w parze. Ty 
wziąłeś moje jarzmo, ja biorę Twoje”. 

Dawne prak-
tyki: wór po-
kutny, biczo-
wanie, „su-
szenie” - nie 
straciły na 
wartości, o ile 
cierpi się ze 
świadomo-
ścią, że 
uczestniczy 
się w życiu 
Chrystusa, Je-
go męce i 
śmierci, by 
wziąć udział także w chwale Jego zmar-
twychwstania. Nie ma Paschy bez Wielkiego 
Piątku. Nie da się świętować Wielkiej Nocy, 
jeżeli człowiek nie uczestniczy w tym, co 
jest misją Jezusa: zbawieniu tego pokolenia. 

Czas Wielkiego Postu ma być naszym osobi-
stym wyjściem na pustynię - na wzór 40 dni, 
które spędził na niej Jezus. Co to znaczy? 

My wciąż jesteśmy na pustyni życia. Tyle że 
nie dostrzegamy tego i zabieramy tam rze-
czy, które zabezpieczą nasze istnienie. Pu-
stynia pokazuje, że konto bankowe, karty 
kredytowe, samochód, znajomości niewiele 
znaczą; jak nie ma wody, tylko piach, to i 
tak zginiesz. Jezus powiedział wyraźnie: ży-
cie zależy od Boga. Pustynia ogałaca, poka-
zuje, że przemijamy. Uświadamia także, że 
nie akceptujemy własnej historii życia, ob-
naża ludzką pokusę cudu, którą obrazują na-
sze życzenia, miraże, plany... Diabeł też 
wziął Jezusa na narożnik świątyni, zachęca-
jąc, by nie był Mesjaszem cierpienia. 
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Pustynia jest potrzebna człowiekowi, by poznał 
prawdę o sobie? 

Z jednej strony zostaje nam przez Pana Boga 
zadana na skutek grzechu. Z drugiej jest ko-
nieczna po to, żeby z grzechu narodziło się 
dobro: przyjęcie Dobrej Nowiny o Jezusie 
Chrystusie, o przebaczeniu grzechów, o ży-
ciu wiecznym. Pustynia pomaga zobaczyć 
Go w swoim życiu, szarym i przeciętnym. 
Często, kiedy dochodzi np. do wypadku, lu-
dzie pytają, gdzie jest Jezus. On jest tam, 
gdzie jest nieszczęście, gdzie jest wypadek, 
gdzie jest krzyż. Dobrze przeżyta pustynia 
unaocznia, że Jezus cały czas jest z nami, 
prowadzi jak starszy brat. Na pustynię Pan 
wyprowadził swój lud, by zobaczył własną 
bezradność, bałwochwalstwo, życie w stra-
chu przed prawdą objawioną z Góry Synaj. 
Zależy Mu na uświęceniu ludzi. Pytanie, na 
czym nam zależy w tym życiu... 

Większość odpowie, że na szczęściu. 

Tyle że nie jest ono utożsamiane ze święto-
ścią, tylko z tym, żeby było „papu”, wygoda, 
wypoczynek i wszyscy nam się kłaniali.... 
Sam przeżywam często taką pokusę. 

Dlaczego tak ważne jest dobre przygotowanie 
się - poprzez Wielki Post - do Wielkanocy, 
„ święta świąt”? 

Bo świętujemy w niej zwycięstwo najwięk-
sze - zwycięstwo życia nad śmiercią, nad 
grzechem. Nie ma recepty na wieczność na 
ziemi. Jest natomiast Dobra Nowina: z Jezu-
sem Chrystusem zmartwychwstaliśmy. 
Uważam, że słuszne jest 
wskazanie, by celebracja 
Wigilii Paschalnej od-
bywała się w nocy będą-
cej znakiem wychodze-
nia z ciemności śmierci 
do świtu zmartwych-
wstania. Wielkanoc sta-
nowi kulminację Paschy. 
Żydzi w czasie Paschy 
chcieli świadczyć o tym, 
jak Bóg prowadził Naród 
Wybrany przez pustynię, oraz dziękować za 
to. Oczekiwali, że przez ich świadectwo ob-
jawi się ta sama moc Pana Boga, jaka obja-
wiła się w historii Narodu Wybranego. Każ-

dy z nas jest narodem wybranym prowadzo-
nym przez Boga. Wielkanoc to dziękczynie-
nie za Jezusa Chrystusa, za to, że z nami 
cierpi, umiera i zmartwychwstaje, dając nam 
Ducha Świętego. Nie ma ważniejszej rzeczy 
jak ta, że kocha nas Bóg, że nasze grzechy są 
przebaczone, możemy kochać, tracąc życie, 
bo mamy życie wieczne. Z czego mogliby-
śmy się cieszyć, gdyby wszystko kończyło 
się grobem, demoniczną niewolą, do której 
idziemy na skutek grzechu pierworodnego i 
naszych grzechów? 

Nowe myślenie jako idea przewodnia Wiel-
kiego Postu ma nas przygotować do Wielka-
nocy. Już teraz miejmy świadomość wyjąt-
kowej wagi tego święta - nie wielkanocnego 
śniadania, nie zajączków wielkanocnych. 
Odkryjmy miłość Pana Boga, która spełniła 
się w Jezusie Chrystusie. Osobiście bardzo 
bym chciał tak przeżyć Wielkanoc, która za-
czyna się Wielkiej Nocy, a kończy poran-
kiem Zmartwychwstania Jezusa. Także Jego 
zmartwychwstania we mnie - z mojej klęski, 
strachu przed śmiercią, tracenia życia dla 
osób kochanych, z tego wszystkiego, co tak 
naprawdę jest moją codziennością. 

Dziękuj ę za rozmowę. 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201507_c

o_robic.html 

Skarb do odkrycia 

Okres Wielkiego Postu słusznie kojarzy się 
nam z rekolekcjami i spowiedzią. Czasami jed-

nak spowiedź traktujemy jako 
przykry obowiązek, a nie jak 
życiową szansę. Spowiadamy 
się dla spokoju własnego su-
mienia. Ale czy ten sakrament 
nie pozostaje dla nas skarbem 
głęboko ukrytym, niedocenio-
nym, niewykorzystanym. 

Czy nikogo nie podpaliłeś, nie 
zabiłeś i nie okradłeś, i w związ-
ku z tym pytasz, po co się spo-

wiadać? Jeśli tak - witaj w klubie bezgrzesznych 
wierzących, niewinnych, z sumieniem niezbruka-
nym... Mam jednak pytania sprawdzające: Czy 
czujesz się ze sobą nadzwyczaj dobrze? Czy mo-
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żesz się pochwalić szczególną świętością? Czy ci, 
którzy spotykają cię codziennie są gotowi wynieść 
cię na ołtarze?  

Pius XII mówił, że nastała epoka ludzi niewin-
nych i narzekał na zanik poczucia grzechu. Nieczu-
łość sumienia charakteryzuje nie tylko czasy Piusa 
XII, które przyniosły cierpienia II wojny świato-
wej, ale i współczesność. Jan Paweł II w „Reconci-
liatio et paenitentia” również uskarżał się na po-
wszechną niewrażliwość na grzech i pokutę. Prze-
strzegał przed postępującym kryzysem sakramentu 
pokuty i pojednania. 

Cała walizka wątpliwości 

Wielu w nas ma mnóstwo wątpliwości, których 
przedmiotem jest spowiedź. „Po co się spowiadać, 
skoro to niewiele wnosi w moje życie?”; „spowiedź 
mnie nie zmienia na lepsze”; „po co mówić księdzu 
grzechy, skoro Bóg i tak wie wszystko?”; „czy ma 
sens spowiedź, wobec człowieka, który jest takim 
samym grzesznikiem, jak ja?”; „po co właściwie 
się spowiadać, przecież mogę przyznać się do grze-
chów bezpośrednio Bogu?”. To niektóre z najpopu-
larniejszych obiekcji, a zarazem wymówek przed 
spowiedzią. 

Istnieją jeszcze inne argumenty: „Przecież nie 
jestem taka zła...”; „oby tylko inni takie grzechy 
mieli, jak ja...”. Porównując się z innymi, najczę-
ściej z tymi, których surowo osądzamy jako moral-
nie gorszych lub zaniedbanych, zyskujemy pozorny 
spokój duszy: Możemy nie robić nic, by się nawra-
cać! 

Jest jeszcze jedna grupa fastfoodowych wymó-
wek uniewinnia-
jących szybko i 
bezboleśnie. To 
minimalizowanie 
popełnionego zła 
i wskazywanie 
winnych poza 
sobą. „Dzisiaj 
inaczej nie moż-

na...”; „nie mogłem postąpić inaczej, skoro wszy-
scy są nieuczciwi...”; „ideały nie istnieją, a to nic 
wielkiego...”. Drobne świństewka, postępowanie 
„nie fair”, „nieuczciwa zagrywka”. Wymyślili śmy 
wiele eufemizmów maskujących zło, rozmywają-
cych grzech. Dzięki nim łatwiej nam pogodzić się 
ze złem, które mniej brzydko pachnie. 

A co na to Bóg? Słowami proroka Ezechiela 
przywołuje nas do porządku: „Nawróćcie się! Od-
stąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam 
już więcej nie były sposobnością do przewiny. 
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście 
popełnili przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe 
serce i nowego ducha” (Ez 18,30-31). 

Dar Zmartwychwstałego 

Chrystus usta-
nowił sakrament 
pokuty dla 
grzeszników, 
którym chciał 
pomóc w odzy-
skaniu wolności i 
szczęścia. Wie-
czorem w niedzielę zmartwychwstania przyniósł 
Go do wieczernika. Św. Jan tak opisuje to wyda-
rzenie: „Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po 
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weź-
mijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane” (J 20,20-23). Możliwość pojedna-
nia z Bogiem, przywracająca radość i pokój sumie-
nia, jest owocem Jego ofiary na krzyżu. Na ze-
wnątrz ten sakrament nic nie zmienia: wracamy do 
tych samych warunków życia. Jednak, jak pisał 
Cronin: „Teraz wszystko jest lepsze!”. Spowiedź 
daje pewność, że Jezus przebaczył nam grzechy i w 
ten sposób raz jeszcze przywrócił nas Bożemu ży-
ciu. Dał nam, jak synowi marnotrawnemu, do-
świadczyć, jak bardzo nas kocha (zob. Łk 15, 11-
32). Poprzez ten sakrament uświadamiamy sobie, 
że Bóg za nami tęskni. Jesteśmy na zawsze Jego 
umiłowanymi dziećmi. 

Do konfesjonału idziemy jak celnik do świątyni 
Jerozolimskiej (Łk 18,10-14), niosąc zawstydzenie 
swą słabością i grzechem. Tu, bijąc się w piersi, 
wyznajemy: „moja wina” z wiarą, że Bóg jest 
większy od naszego grzechu. Właśnie w konfesjo-
nale można doświadczyć, że Bóg jest miłosierny. 
Zaufać uzdrawiającej mocy Boga. Oddać się w 
Jego ręce. 

Ci, którzy świadomie przeżywają ten sakrament, 
odchodzą od kratek konfesjonału silniejsi, podnie-
sieni na duchu, gotowi z nowym entuzjazmem sta-
wiać czoła życiu. Mają świadomość, że zamykają 
kolejną stronicę własnej historii, ubrudzoną klek-
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sami, poszarpaną i nieczytelną. Bóg daje im czyste 
kartki z nadzieją, że tym razem obejdzie się bez 
kleksów. 

Sakrament troski o ciebie 

Dlaczego masz się spowiadać? By twoja dusza 
nie stała się jałową pustynią, bez życia i nadziei; 

pustynią za-
mieszkałą 

przez skorpio-
ny i węże. By 
nie oddalić się 
od Boga tak 
daleko, że 
zniknie ci z 

horyzontu. 
Spowiadaj się, 
by nie zdzi-
czało twe su-

mienie. 
Wiedz, że ten 
sakrament jest 
wyrazem Bo-
żej troski o 

ciebie. „Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla 
wszystkich grzeszników w Kościele, a przede 
wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili 
grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu i 
zadali ranę komunii kościelnej” (KKK nr 1446). 

Co daje dobra spowiedź? Przede wszystkim jest 
uwolnieniem od grzechu, który niszczy relację z 
Bogiem, i powrotem do pełnej z Nim komunii. 
Chrystus w sakramencie pokuty gładzi grzechy 
śmiertelne, usuwając przeszkodę do zbawienia. 
Odzyskujemy łaskę uświęcającą i - jeśli spowiada-
my się z grzechów powszednich - pomnażamy ją. 

Dobrze przeżyty sakrament jest nieocenionym 
narzędziem kształtowania wrażliwości sumienia. 
Dzięki niemu lepiej poznajemy siebie, zarówno 
nasze złe skłonności, wady i grzeszne przyzwycza-
jenia, jak i możliwości, szanse oraz dobro, do któ-
rego jesteśmy zdolni. Spowiedź pozwala zatrzymać 
się i przemyśleć swoje życie oraz codzienne wybo-
ry. Spojrzeć w prawdzie na siebie. Lepiej siebie 
poznać. To sakrament pracy nad sobą - mozolnego 
wysiłku, prowadzącego do nawrócenia serca. Jest 
to zatem sakrament dla ambitnych - tych, którzy nie 
godzą się na nijakość swego życia i na „niewiele”, 
co proponuje świat. I bynajmniej nie chodzi jedynie 
o samodoskonalenie moralne (to jest produkt 
„uboczny” sakramentu pokuty), ale o to, by stawać 

się coraz bardziej człowiekiem Bożym. To kwestia 
wzrastania w świętości. 

Sakrament pokuty pomaga również odkryć spo-
łeczny wymiar naszego życia. Bywa, że nie do-
strzegamy tego, co oczywiste - żyjemy dzięki in-
nym, z innymi i dla innych. Grzechy nie są sprawą 
wyłącznie osobistą, indywidualną - grzesznik nie 
szkodzi tylko sobie. Mają wymiar kościelny, spo-
łeczny. Niszczą bądź osłabiają nasze relacje z in-
nymi. Wprowadzają zamęt lub sprawiają, że zwra-
camy się jedni przeciwko drugim. Sakrament poku-
ty jedna nas z Bogiem i Kościołem. Jest drogą po-
wrotu do bliźnich. Służy odnalezieniu wzajemnej 
miłości, którą zagubiliśmy. 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/echo201411-

skarb.html 

 

Ks. Jan Twardowski  

Rachunek sumienia 
 
Czy nie przekrzykiwałem Ciebie 

czy nie przychodziłem stale wczorajszy 

czy nie uciekałem w ciemny płacz ze swoim 

sercem jak piątą klepką 

czy nie kradłem Twojego czasu 

czy nie lizałem zbyt czule łapy swego sumienia 

czy rozróżniałem uczucia 

czy gwiazd nie podnosiłem których dawno nie 

ma 

czy nie prowadziłem eleganckiego dziennika 

swoich żalów 

czy nie właziłem do ciepłego kąta swej wrażli-

wości jak gęsiej skórki 

czy nie fałszowałem pięknym głosem 

czy nie byłem miękkim despotą 

czy nie przekształcałem ewangelii w łagodną 

opowieść 

czy organy nie głuszyły mi zwykłego skowytu 

psiaka 

czy nie udowadniałem słonia 

czy modląc się do Anioła Stróża — 

nie chciałem być przypadkiem aniołem a nie 

stróżem 

  

czy klękałem kiedy malałeś do szeptu 
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Święte Triduum Paschalne 
 

(Nie jest to żaden artykuł, tylko moje notatki 
pozbierane z różnych źródeł i złączone w jed-
ną całość. Może komuś z Was pomogą lepiej 
przeżyć ten święty czas.  

S. Martyna) 
 

Tajemnica paschalna to centralna tajemnica 
chrześcijaństwa. Dobrze by było, by wyrażała 
się nie tylko w pięknie przygotowanej i przeży-
tej liturgii, ale rzeczywiście oddziaływała na 
całe nasze życie. 
 

Nazwa 
Triduum  – „trzy dni”. W liturgii – zgodnie z 
żydowskim sposobem liczenia czasu, w którym 
doba zaczynała się od zmroku – obchody uro-
czystości zaczynamy dzień wcześniej, wie-
czorna modlitwą. Dni są więc trzy. 
Zauważmy, że w pierwszym z nich schodzimy 
się na liturgię dwa razy. Liturgię Męki Pańskiej 
powinno sprawować się po południu, między 
godziną 15:00 a 18:00, czyli przed zmierz-
chem, ale Mszę sprawuje się tylko raz. Drugi 
dzień jest dniem, kiedy „zabrano nam Pana”, 
nie sprawujemy więc liturgii, tylko czuwamy 
przy Jego grobie. Trzeci dzień zaczyna się so-
botnim zmierzchem. Rubryki Mszału Rzym-
skiego mocno podkreślają, że wszystkie obrzę-
dy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie 
wolno ich rozpocząć nim nie zapadnie noc, a 
należy je zakończyć przed świtem niedzieli, (...) 
Msza św. tej nocy, choćby ją sprawowano 
przed północą, jest Mszą paschalną Niedzieli 
Zmartwychwstania. 
 
Sacrum, czyli święte – święta wielkanocne 
kojarzą się nam z „dwoma dniami świąt”, czyli 
Niedzielą Zmartwychwstania i Poniedziałkiem. 
Wtedy świętujemy: idziemy do kościoła, za-
siadamy do wspólnego stołu itp. Dni Triduum 
Paschalnego traktujemy raczej jako dni przy-
gotowań. Tymczasem kiedy my zaczynamy 
świętować, święty czas, w którym w liturgii 
dzieje się to, co najważniejsze, dobiega końca. 
Świętowanie to wyłączenie się z biegu tego, co 
codzienne, powszednie, aby wejść w sferę te-

go, co Boże, święte, całkiem inne od naszego. 
Świętowanie to nie tylko wspólna uczta, ale 
post, święty, paschalny, który nie jest już pos-
tem pokuty i nawrócenia, Kościół pości, „po-
nieważ został zabrany Oblubieniec”;  nie tylko 
radość i śpiew, ale też zaduma i milczenie. 
Sacrum oznaczało najlepszą część zwierzęcia, 
a potem, to co zostało wyłączone z codzienne-
go użytku, by oddać to jedynie Bogu. Czas od 
wielkoczwartkowego wieczora jest już święty, 
jest Boży, nie nasz, oddajmy Mu więc to, co do 
Niego należy. 
 
Jedność Trzech dni – nie ma formuły rozesła-
nia. Liturgia całego Triduum nie kończy się 
rozesłaniem ani w Wielki Czwartek, ani w 
Wielki Piątek – aż do radosnego „Idźcie w 
pokoju Chrystusa, Alleluja, alleluja!” wyśpie-
wanego na koniec liturgii wielkanocnej. To 
tak, jakbyśmy z liturgii tylko na chwilę roz-
chodzili się do swoich zajęć, ale schodzimy się 
znów, by być z Jezusem, który zbawia. 
 
Pascha – 
Pascha Chry-
stusa to Jego 
przejście – za 
nas i w na-
szym imieniu 
– przez bramę 
śmierci. Wg 
św. Jana 
śmierć Jezusa na krzyżu dokonała się wtedy, 
gdy w świątyni zabijano paschalne baranki. - 
Także nasza Pascha, nasze przejście od śmierci 
grzechu do życia. Dlatego Wielkanoc, a do-
kładniej wigilia Paschalna jest uważana za naj-
lepszy czas do chrztu. Bo chrzest jest zanurze-
niem w Chrystusa, skorzystaniem z owoców 
Jego zbawczej męki, która uwalnia nas od 
grzechu. Dziś rzadko chrzci się dzieci w czasie 
Wigilii Paschalnej, wszyscy jednak wspomi-
namy swój chrzest, swoje zanurzenie w Chry-
stusie, swoją paschę. 
 

Msza Wieczerzy Pańskiej. 

Schemat: 
1. Obrzędy wstępne. 
2. Hymn: „Chwała na wysokości Bo-

gu” 
3. Liturgia Słowa. 
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4. Obrzęd Mandatum. 
5. Liturgia eucharystyczna. 
6. Przeniesienie Najświętszego Sa-

kramentu do Kaplicy Adoracji tzw. 
„ciemnicy”. 

 
Obrzęd Mandatum: 
Jest to obrzęd obmy-
cia nóg dwunastu 
mężczyznom przez 
celebransa; stanowi 
on wyraźny znak – 
przypomnienie czynu 
Chrystusa z Ostatniej 
Wieczerzy, ale także 
jest spełnieniem miło-
ści braterskiej wśród chrześcijan.  
Nazwa pochodzi od śpiewu, który wykonuje 
się w czasie jego trwania – „Przykazanie nowe 
daję wam…” 
 
Inne ważne elementy: 

• W czasie hymnu „Chwała na wysoko-
ści” dzwonią wszystkie dzwony w ko-
ściele. Potem się wyciszają i aż do Wi-
gilii Paschalnej używa się kołatek – 
„post uszu”; 

• I Modlitwa Eucharystyczna, czyli Ka-
non Rzymski:  „On to w dzień przed 
męką za zbawienie nasze i całego świa-
ta, to jest dzisiaj…”  – rzeczywista 
obecność Chrystusa w Eucharystii, 
gdzie zostaje przekroczona bariera cza-
su, a Chrystus działa w wiecznym dzi-
siaj (wieczne teraz w Liturgii);  

• Konsekracja chleba eucharystycznego 
na następne dni Triduum Paschalnego; 

• Puste tabernakulum. 
 

Ciemne Jutrznie 
W Wielki Piątek rano gromadzimy się na 
Ciemnej Jutrzni, czyli na modlitwie brewia-
rzowej o specjalnej, dostosowanej do dni Tri-
duum, treści. Jest to nasz wyraz czuwania 
z Chrystusem, szukaniem Go. Czuwanie 
z Chrystusem, szukanie Go – wzmocniony 
poprzez fakt, że gromadzimy się przy pustym 
tabernakulum („w owe dni zabiorą Pana mło-
dego” – Mt 9,15b) oraz przy ogołoconym ołta-
rzu, co jest symbolem opuszczenia Chrystusa 
przez swoich uczniów. Ale nasze czuwanie, 

szukanie Boga, jest zarazem oczekiwaniem; 
oczekujemy już Jego zmartwychwstania. 
Nazwa „ciemna jutrznia” wiąże się ze starym 
(sięgającym średniowiecza), wielu miejscach 
jeszcze praktykowanym zwyczajem zapalania 
i gaszenia świec: „po stronie epistoły umiesz-
czano trójkątny świecznik (trianguł), na którym 
znajdowało się piętnaście zapalonych świec. 
Zapalano również sześć świec na ołtarzu. Po 
każdym psalmie kapelan lub chłopiec zakry-
styjny gasił jedną świecę na świeczniku, 
a podczas kantyku Benedictus po każdym wer-
secie jedną świecę na ołtarzu. Gdy zgromadze-
nie śpiewało antyfonę Christus factus est pro 
nobis, chłopiec chował ostatnią świecę ze 
świecznika za ołtarz (…), następowała zupełna 
ciemność”. 
Przytoczony cytat opisujący zwyczaj gaszenia 
świec ma — jak każda czynność, gest podej-
mowany podczas liturgii — znaczenie symbo-
liczne. Pozwala lepiej wejść w przeżywanie 
tajemnicy Wielkiego Piątku oraz w ciszę Wiel-
kiej Soboty. Oto nastają ciemności, Słońce nie 
wschodzi dzisiaj, prawdziwe światło „zostało 
postawione pod korcem”, bo nie poznano, że 
powinno stać na świeczniku; im dalej postępu-
jemy z naszym oficjum, śpiewając kolejne an-
tyfony i Psalmy — gasną kolejne świece — 
tym bardziej uświadamiamy sobie dramat 
człowieka odrzucającego Boga. 
 

Liturgia M ęki Pańskiej 
Chrystus został ofia-
rowany jako nasza 
Pascha. Kościół roz-
myślając nad Męką 
swojego Pana 
i Oblubieńca oraz 
adorując Krzyż, 
wspomina swoje na-
rodzenie z boku 
Chrystusa umierają-
cego na Krzyżu i 
wstawia się do Boga 
za zbawienie całego 
świata. 
 
Dzień śmierci Chrystusa jest najbardziej dra-
matycznym dniem  
w historii świata. Ta dramaturgia uwidacznia 
się także w celebracji Liturgii Męki Pańskiej, 
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gdzie już na samym początku  celebrans do-
chodząc do ołtarza pada na twarz w geście uni-
żenia (prostracja). Wszyscy w tym czasie klę-
czymy.  
Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, a 
Komunia Święta jest udzielana z darów ofia-
rowanych na Mszy Wieczerzy Pańskiej. W tym 
dniu Komunia jest rozdawana tylko i wyłącz-
nie w czasie Liturgii Męki Pańskiej bądź zano-
szona chorym do domów. 
 
Schemat Liturgii: 

1. Obrzędy wstępne; 
2. Liturgia Słowa; 

• Opis Męki Pańskiej z Ewangelii 
św. Jana; 

• Modlitwa powszechna; 
3. Adoracja krzyża; 
4. Obrzędy Komunii Świętej; 
5. Procesja do Grobu Pańskiego. 

 
Modlitwa powszechna 

• Jedyna, której tekst (i melodia) jako 
obowiązkowy zapisany jest w Mszale 
Rzymskim, czyli jest taki sam w całym 
Kościele. 

• Intencje: 
1. Za cały Kościół, 
2. Za papieża, 
3. Za wszystkie stany Kościoła, 
4. Za katechumenów, 
5. Za wszystkich wierzących w 

Chrystusa, 
6. Za Żydów, 
7. Za niewierzących w Chrystusa, 
8. Za niewierzących w Boga, 
9. Za rządzących państwami, 
10. Za ludzi znajdujących się w róż-

nych potrzebach. 
 
Adoracja Krzy ża 

• Odsłonięcie 
Krzyża:  

K: „Oto 
drzewo Krzy-
ża, na którym 
zawisło Zba-
wienie świa-
ta”. W: 
„Pójdźmy z 
pokłonem”. 

 

• Od Liturgii Męki Pańskiej i w Wielką 
Sobotę przed krzyżem klękamy tak jak 
przed Najświętszym Sakramentem. 

 
Inne ważne elementy: 

• Kolor czerwony szat liturgicznych – 
kolor krwi i męki, oznacza też godność 
Chrystusa, który króluje z wysokości 
Krzyża. 

• Ogołocony ołtarz – obdarcie Chrystusa 
z szat 

• Procesja do Grobu Pańskiego: nasze 
uczestnictwo w pogrzebie Chrystusa. 

 
Wielka Sobota 

Największy szabat samego Boga, który naj-
pierw odpoczął po stworzeniu świata, a te-
raz odpoczywa po dokonanym dziele zba-
wienia. 
 
Gdy wszystkie ołtarze świata zostają obnażone 
po wielkopiątkowej Liturgii nad światem za-
pada wymowne milczenie, bo Kościół wchodzi 
w tajemnicę Wielkiej Soboty. 
W ten dzień Kościół milczy. Nie sprawuje Eu-
charystii, ale trwa i kontempluje Jezusa Chry-
stusa – umęczonego i zabitego za cały świat. 
 
Zstąpienie Chrystusa do Otchłani 
Nawet królestwo 
śmierci zostało wy-
pełnione obecnością 
Chrystusa i dzięki 
temu nie ma już ta-
kiej części rzeczywi-
stości, w której czło-
wiek byłby sam. 
Chrystus wszystko, 
dosłownie wszystko, 
wypełnił swoją obec-
nością. 
Chrystus zstępując do piekieł jednoczy się ze 
śmiercią wszystkich ludzi, doświadcza tego, 
czego doświadczają całe pokolenia i wyprowa-
dzając ich dokonuje dzieła zbawienia. 
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Wigilia Paschalna – „Matka wszyst-

kich świętych Wigilii” 
Wigilia Paschalna 
nie należy do 
Wielkiej Soboty, 
ale do Niedzieli 

Zmartwychwsta-
nia, do Wielkiej 
Niedzieli.  
Po zapadnięciu 
zmroku, rozpo-
czyna się w litur-
gii świętowanie 
największego wy-
darzenia w dzie-

jach świata - zmartwychwstania Chrystusa. 
Dokonuje się to przez sprawowanie bardzo 
uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej. Na jej 
wielkanocny charakter wskazuje już biała bar-
wa szat liturgicznych. Wierni powinni przyjść 
do kościoła ze świecami. Kościół widzi w 
świetle i ogniu coś więcej niż praktyczny śro-
dek do oświetlania wnętrz. Widzi nade wszyst-
ko w nim symbol samego Jezusa Chrystusa. 
Liturgia Wigilii Paschalnej domaga się trwa-
nia. To ma być czuwanie – oczekiwanie z na-
dzieją, że wydarzenie, na które czekamy, na-
stąpi, a nie skracanie wszystkiego, co tylko da 
się skrócić i wyrzucić. 
 
Schemat liturgii: 

1. Liturgia Światła, 
• Poświęcenie ognia, 
• Przygotowanie Paschału, 
• Procesja wejścia: 
• Orędzie Paschalne – Exsultet, 

2. Liturgia Słowa, 
3. Liturgia Chrzcielna, 
4. Liturgia Eucharystyczna, 
5. Obrzędy zakończenia. 
6. Procesja rezurekcyjna 

 
Po Liturgii Światła i Orędziu Wielkanocnym, 
Kościół Święty rozważa cuda, których dokonał 
Bóg dla swojego ludu, aż do momentu, w któ-
rym razem z nowymi członkami odrodzonymi 
przez chrzest Kościół zostaje wezwany na 
ucztę przygotowaną przez Pana, jako pamiątkę 
Jego śmierci i zmartwychwstania, 
w oczekiwaniu na Jego powrót. 

 
Liturgia Światła 
Przed rozpoczęciem liturgii w kościele gasną 
wszystkie światła prócz tych przy grobie Pań-
skim. Kapłan przed kościołem poświęca ogień, 
od niego zapala szczególną świecę wielkanoc-
ną - paschał, naznaczoną pięcioma gronami w 
kształcie krzyża, i niosąc ją triumfalnie w pro-
cesji jako znak samego Chrystusa Pana trzy-
krotnie śpiewa: Światło Chrystusa. Lud trzy-
krotnie mu odpowiada: Bogu niech będą dzię-
ki. Potem umieszcza się paschał na osobnym, 
ozdobnym świeczniku, okadza się go i od nie-
go zapala się wszystkie świece. 
Exsultet – „Exsulto” znaczy podskakiwać, 
skakać do góry, stąd exsultare oznacza radość 
pełną dynamiki, poruszającą i przenikającą 
człowieka. Nie tylko zresztą jego, gdyż pierw-
szymi adresatami Orędzia są aniołowie, potem 
cała ziemia, wolna od jarzma grzechu i wresz-
cie święty Kościół posiadający i uczestniczący 
w Zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Nazwapochodzi od pierwszych słów: „Exsultet 
iam angelica turba caelorum…” (Weselcie się 
już zastępy aniołów w niebie…” 
Jest to hymn całego Kościoła radującego się z 
faktu zmartwychwstania! 
„Jest to ta sama noc…” – znów podkreślenie 
wiecznego „dzisiaj” w liturgii 

 
Liturgia Słowa 
Czytania Wigilii Paschalnej są światłością! 
Osiem czytań (siedem ze ST i jedno z NT) 
symbolizuje pełnię, całkowitość Objawienia. 
Po nich następuje Ewangelia. 

• Treść kolejnych czytań: 
1. Rdz: stworzenie świata i człowieka 
2. Rdz: Abraham i ofiara z Izaaka, 
3. Wj: przejście Izraela przez Morze 

Czerwone, 
4. Iz: trwałość przymierza, miłość Bo-

ga do Izraela – Oblubienicy, 
5. Iz: przymierze rozciągnięte na całą 

ludzkość, 
6. Ba: mądrość to wierność przymie-

rzu i „znajomość tego, co się Bogu 
podoba”, 

7. Ez: Bóg zgromadzi rozproszonych, 
oczyści wodą, da nowe serce, tchnie 
w nich swego Ducha, 
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– Hymn „Chwała na wysokości” 
(biją wszystkie dzwony w ko-
ściele) 

– Kolekta 
8. Rz: chrzest zanurzył nas w śmierć 

Chrystusa i złączył z jego zmar-
twychwstaniem, 
– ALLELUJA 

9. Ewangelia o zmartwychwstaniu. 
 
Liturgia Chrzcielna 

• Litania do Wszystkich Świętych – znak 
jedności Kościoła, tu ukazuje się kon-
kretny owoc Paschalnego Misterium – 
życie, w którym Jezus jest Panem. Wi-
dzimy naszych braci, którzy dobrze 
wykorzystali łaskę chrztu, łączymy się 
z nimi w braterskiej wspólnocie. Pro-
simy o modlitwę świętych wszystkich 
wieków, wszystkich stanów Kościoła, 
pochodzących z różnych stron świata 

• poświęcenie wody - w modlitwie po-
święcenia znów przypominamy sobie 
historię zbawienia (woda obecna w ak-
cie stworzenia, potop - obraz odrodze-
nia, przejście przez Morze Czerwone - 
wyzwolenie, chrzest w Jordanie - 
namszczenie Jezusa Duchem Świętym, 
śmierć krzyżowa - krew i woda, które 
wypłynęły z przebitego boku Jezusa, 
wezwanie Zmartwychwstałego, by 
chrzcić) Potem następuje wołanie o 
otwarcie Kościołowi źródła chrztu 
świętego, gdyż tylko moc Ducha Świę-
tego może sprawić, by woda otrzymała 
łaskę Jezusa, aby człowiek stworzony 
na Boże podobieństwo i przez sakra-
ment chrztu obmyty z wszelkich bru-
dów grzechu odrodził się z wody i Du-
cha Świętego do nowego życia dziecka 
Bożego. 

• Zanurzenie paschału - powraca symbol 
światła splatający się z wodą, kapłan 
wstawia zapalony paschał do wody i 
prosi o moc Ducha Świętego, by zstąpi-
ła na tę wodę. Odpowiedzią wiernych 
jest uwielbienie Trójjedynego Boga. 

• udzielenie sakramentu chrztu 
• Odnowienie przyrzeczeń chrztu przez 

wszystkich wiernych - wszyscy z zapa-
lonymi świecami - symbolami wiary i 
oczekiwania - przypominają sobie, że w 

sakramencie chrztu zostaliśmy pogrze-
bani razem z Chrystusem w Jego 
śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w 
nowe życie. 

• Pokropienie ludu wodą święconą- ten 
gest przypomina, że to woda chrztu nas 
odrodziła do nowego życia 

• Modlitwa powszechna 
 

Liturgia Eucharystyczna - Szczytem Wigilii 
Paschalnej jest Liturgia Eucharystyczna. Rze-
czywistość paschalna ukazywana przez znaki i 
symbole, ogłoszona przez Słowo Boże, staje 
się w niej naszym udziałem przez sakramental-
ne zjednoczenie z Jezusem Chrystusem Zmar-
twychwstałym. Zmartwychwstały Pan zaprasza 
na Swoją Ucztę Paschalną.  

 
Symbole  
• Ogień – światło – paschał: w Biblii znak 

objawienia Boga, symbol obecności Zmar-
twychwstałego Pana, działania i mocy Du-
cha Świętego, światło jest też symbolem 
radości 

• Woda – daje życie i oczyszcza, symbol 
wyratowania Izraela z niewoli 

• Chrzcielnica – symbol źródła nowego życia 
 

Procesja rezurekcyjna 
Wigilia Paschalna może zakończyć się uroczy-
stą Procesją Rezurekcyjną. Druga możliwość 
to Procesja Rezurekcyjna rano. Wówczas po 
Wigilii Paschalnej można wystawić Najświęt-
szy Sakrament w monstrancji już nie nakrytej 
welonem. 
Adoracja po Wigilii Paschalnej to czas pas-
chalnej radości Kościoła, nie śpiewa się już 
pieśni wielkopostnych czy Gorzkich Żali!  
Procesja Rezurekcyjna jest publicznym ogło-
szeniem światu radosnej nowiny – Jezus Żyje! 
Jest realizacją nakazu aniołów: Nie ma Go tu, 
bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, 
zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko 
i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z mar-
twych i oto udaje się przed wami do Galilei. 
(Mt 28, 6n) 

 
Świętowanie Niedzieli 

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy sie-
dzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i u-
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pór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 
zmartwychwstałego. (Mk 16, 14) 
• Wielkanocne śniadanie ma być okazją do 

doświadczenia obecności Pana. 
• Okazanie sobie nawzajem gościnności 

i przebaczenia 
• Warto przed śniadaniem odmówić Jutrznię 

Niedzieli Wielkanocnej razem z rodziną  
 

Nieszpory 
Koniec Triduum Pas-
chalnego ma także 
swoją własną liturgię. 
To uroczyste Nie-
szpory odprawiane 
dla uczczenia wie-
czornej pory tego 
świętego dnia 
i wspomnienia ukazania się Pana uczniom 
w drodze do Emaus. 
 
 

Święta Największej Miłości 

Z księdzem Markiem Dziewieckim rozmawia 
Magdalena Korzekwa 

Wielkanoc to zaproszenie do te-
go, by włączyć się 

w najpiękniejszą historię miłości we 
wszechświecie. 

- Księże Marku, pragnę zapytać o sens Świąt 
Wielkanocnych. Pogłębione rozumienie tych 
Świąt to przecież ważny sprawdzian bycia chrze-
ścijaninem. Czy Wielki Tydzień jest wielki dlatego, 
że Chrystus umarł na krzyżu, czy też dlatego, że 
zmartwychwstał? 

Ani jedno, ani drugie wydarzenie nie jest tu naj-
ważniejsze... 

- Zaczyna się ciekawie. W takim razie co spra-
wia, że Wielki Tydzień jest wielki? 

Otóż najważniejszym powodem świętowania 
Wielkiego Tygodnia jest to, że Chrystus nas kocha. 
Na krzyżu zostało zabitych wielu ludzi, ale to nie 
jest powód do tego, by ich wspominać w liturgii 
Kościoła. Nawet zmartwychwstanie Jezusa — cho-
ciaż wydarzyło się tylko raz w całej historii ludzko-
ści — nie byłoby dla nas ważne, gdyby Ten, który 

zmartwychwstaje, nas nie kochał. Zmartwychwsta-
nie kogoś, kto nie kocha, nie byłoby powodem do 
świętowania, ani nie miałoby związku z historią 
zbawienia. Zmartwychwstanie kogoś, kogo żeśmy 
skrzywdzili, byłoby raczej powodem do przeraźli-
wego strachu z naszej strony. I rzeczywiście, spo-
tykając Zmartwychwstałego Jezusa, apostołowie 
początkowo bali się, gdyż nie byli pewni, czy po 
tym wszystkim, co ludzie zgotowali Bogu, Syn 
Boży będzie jeszcze nas kochał. Wielki Tydzień 
jest wielki dlatego, że ukazuje nam Tego, który 
kocha człowieka wielką, największą miłością we 
wszechświecie! Dla dojrzałych chrześcijan jedy-
nym powodem do świętowania jest miłość! 

- Wobec tego, dlaczego symbolem chrześcijań-
stwa jest krzyż a nie na przykład serce? 

Otóż symbolem chrześcijaństwa nie jest krzyż! 
W centrum chrześcijaństwa jest zawsze Chrystus! 
Dojrzały chrześcijanin nie adoruje krzyża, lecz 
Tego, który kocha nas nawet wtedy, gdy przybija-
my Go do krzyża. Krzyż bez Chrystusa jest dla nas 
czymś obojętnym w wymiarze religijnym. W prze-
ciwnym przypadku wyznawców Chrystusa trzeba 
byłoby nazywać „krzyżowcami” (albo „krzyżaka-
mi”), a nie chrześcijanami. Pragnę powtórzyć raz 
jeszcze, że chrześcijaństwo jest religią miłości, a 
nie religią krzyża czy cierpienia. Naszym zadaniem 
jest być wiernymi Bogu, Jego miłości, prawdzie i 
radości. Także wtedy, gdy wierność Bogu, który 
jest prawdą, miłością i radością, oznaczać będzie 
dźwiganie jakiejś formy krzyża, na przykład wtedy, 
gdy ktoś nas krzywdzi lub gdy doświadczamy ja-
kiejś choroby czy innej formy cierpienia. Najbar-
dziej adekwatnym graficznym symbolem chrześci-
jaństwa jest rzeczywiście serce. Może zbyt rzadko 
rysujemy właśnie serce na oznaczenie miłości Boga 
do człowieka. Na szczęście Chrystus jest dla nas 
nieustannie otwartym sercem. On kocha nas także 
wtedy, gdy Jego serce przebijamy włóczniami zła i 
grzechu. 

- Z tego, co Ksiądz mówi wynika, że cierpienie 
wcale nie jest nam do zbawienia potrzebne!? 

Ależ oczywiście, że cierpienie nie jest nikomu z 
ludzi potrzebne ani do świętości, ani do zbawienia. 
Przy końcu życia doczesnego Chrystus nie zapyta 
nas w ogóle o to, czyśmy cierpieli. Zapyta nas je-
dynie o to, czyśmy kochali! Wielki Piątek upewnia 
nas o tym, że nawet droga krzyżowa pozostaje dro-
gą błogosławieństwa, jeśli tylko trwamy w miłości 
pomimo cierpienia. Kto kocha — nawet jeśli w 
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ogóle nie cierpi! - ten pozostaje na drodze zbawie-
nia. Kto natomiast cierpi, ale nie kocha, ten znajdu-
je się na drodze rozpaczy doczesnej i wiecznej. Co 
więcej, to właśnie droga przyjemności, bogactwa 
czy sławy — jeśli nie jest połączona z drogą ofiar-
nej miłości — zwykle szybko zamienia się w drogę 
grzechu, uzależnień i rozpaczy. Pamiętajmy o tym, 
że każda droga krzyżowa ma swój kres, lecz miłość 
Boga do człowieka jest bezkresna. Podobnie jak — 
niestety — wieczny może być egoizm, na jaki ska-
zuje samego siebie ten człowiek, który decyduje się 
na egoizm doczesny. 

- Jednak często powtarzamy twierdzenie, że 
zbawienie przyszło przez krzyż. Śpiewamy nawet o 
tym w jednej z bardzo popularnych pieśni wielko-
postnych... 

To prawda, jednak mamy tu do czynienia ze 
skrótem myślowym. Zbawienie nie może przyjść 
przez krzyż, gdyż zbawienie przychodzi od Boga, a 
tymczasem krzyż wymyślili ludzie. Zbawienie to 
przynależność do wspólnoty tych, którzy kochają, 
czyli tych, którzy naśladują Boga. Tego Boga, któ-
ry kocha, gdyż jest miłością. Zbawienie przychodzi 
zawsze od Boga. Krzyż Chrystusa (i tylko Jego 
krzyż!) jest dla nas wyjątkowo cenny nie jako znak 
cierpienia, lecz jako miejsce, na którym Syn Boży 
okazał nam miłość do końca, za cenę życia! Zba-
wienie przyszło przez Miłość, która na krzyżu ob-
jawiła się nam w takiej pełni i w sposób tak hero-
iczny, że każdy z nas ma szansę zachwycić się tą 
miłością i zacząć kochać. A ten, kto kocha, przyj-
muje zbawienie, czyli wchodzi na taką drogę życia, 
która prowadzi do wiecznego życia w miłości. 

- Zauważyłam, że Ksiądz posługuje się w naszej 
rozmowie słowem „zbawienie”. Tymczasem w 
Biblii, zwłaszcza w listach świętego Pawła, często 
pojawia się termin „odkupienie”. Jeśli nie zba-
wienie, to może w takim razie odkupienie dokonu-
je się w oparciu o cierpienie, a nie jedynie mocą 
miłości? Może rzeczywiście trzeba było — jak 
twierdzą niektórzy teolodzy — by Syn Boży swoim 
cierpieniem wynagrodził Bogu Ojcu za nasze 
grzechy i wykupił nas z mocy zła? 

Święty Paweł — jak każdy z nas — był dziec-
kiem swoich czasów. A w tamtych czasach istniało 
jeszcze niewolnictwo. Było ono okrutną formą 
poniżenia człowieka stworzonego do życia w wol-
ności dzieci Bożych. Autorzy biblijni mieli świa-
domość, że istnieje jeszcze bardziej okrutna forma 
niewolnictwa, a mianowicie pozostawanie w nie-

woli grzechu. Niektórzy teolodzy w przeszłości 
rzeczywiście wysuwali hipotezę, że Jezus musiał 
mocom zła zapłacić za nas jaką formę wykupu albo 
że musiał wynagrodzić Ojcu za grzechy ludzkości. 
To były jednak czysto ludzkie spekulacje, oparte na 
przerzucaniu na Boga postaw typowych dla relacji 
między ludźmi. Niewolnik musiał się wykupić. 
Musiał zapłacić coś swemu panu, by uzyskać wol-
ność. Tymczasem wykupienie się z niewolnictwa 
grzechu nie wymaga niczego innego, jak tylko 
tego, by zacząć kochać. I tego właśnie uczy nas 
Chrystus. 

- Co w takim razie stanowi istotę Świąt Wielka-
nocnych? 

To proste. Istotą tych Świąt jest zachwycanie się 
Bogiem, który nad życie kocha człowieka! Wielka-
noc to świętowanie najpiękniejszej historii miłości, 
jaka kiedykolwiek wydarzyła się we Wszechświe-
cie. To historia Ukrzyżowanego i Zmartwychwsta-
łego Jezusa, który upewnia nas o tym, że Bóg nie 
przestaje kochać człowieka nawet wtedy, gdy sam 
nie jest przez nas kochany, a nawet wtedy, gdy 
przybijamy Go do krzyża. Najważniejszym powo-
dem do świętowania Wielkanocy nie jest to, że 
Jezus umarł i zmartwychwstał lecz to, że nas ko-
cha! Wielkanoc to historia przyjaźni silniejszej niż 
krzywda, cierpienie i śmierć. To historia Skrzyw-
dzonej Miłości, która nas zachwyca, porusza i 
przemienia. To historia, której nie jesteśmy jedynie 
świadkami, lecz uczestnikami. Wielkanoc to prze-
cież osobista historia każdego z nas. To właśnie Ty, 
ja i każdy człowiek jest kochany przez Boga nad 
życie. Dosłownie! Nie w przenosni! 

Wielkanoc to dla każdego człowieka szansa na 
spotkanie z Bogiem, który ratuje nas od najbardziej 
podstępnej i niebezpiecznej formy śmierci, jaką jest 
śmierć niewidzialna z zewnątrz. Śmierć niewi-
dzialna to 
śmierć, która 
przybiera po-
stać egoizmu i 
osamotnienia. 
To umieranie 
w nas tego, co 
Boże i święte. 
To agonia 
człowieczeń-
stwa. Ta pod-
stępna, niewidzialna śmierć grozi codziennie każ-
demu z nas. Wielkanoc jest szansą na radosne spo-
tkanie ze Zmartwychwstałym, który do nas powra-
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ca nie po to, by się „pochwalić” swoim zwycię-
stwem nad śmiercią lecz po to, by nas upewnić o 
swojej miłości. O tej miłości, która ratuje nas przed 
każdym rodzajem śmierci: fizycznej, duchowej, 
moralnej, społecznej... 

- Co jest początkiem Świąt Wielkanocnych: 
Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne czy może 
liturgia Wielkiej Nocy? 

Początkiem Świąt Wielkanocnych jest Boże Na-
rodzenie! Syn Boży stał się człowiekiem, mimo że 
od początku wiedział, jaki los zgotują Mu ludzie tej 
ziemi, na jak wielką próbę wystawią Boga, który 
kocha człowieka. Betlejemski 
żłób oparty był na skrzyżowanych 
stojakach. To była zapowiedź 
Golgoty i krzyża. A sam żłób, 
który stał się kołyską Bożego 
Dziecięcia, to przecież miejsce, w 
którym znajdował się pokarm dla 
zwierząt. To zapowiedź, że przy-
chodzący Bóg-Człowiek stanie się pokarmem dla 
ludzi. 

- Niedziela Palmowa przypomina nam o tym, 
jak bardzo zmienna jest postawa ludzi wobec Bo-
ga, który nigdy nie zmienia postawy wobec czło-
wieka. O tej właśnie postawie Boga do człowieka 
opowiada Triduum Paschalne, które rozpoczyna 
się w Wielki Czwartek... 

Liturgia Wielkiego Czwartku przypomina nam o 
niezwykłej fantazji Boga, który kocha człowieka. 
W czasie wieczornego posiłku Jezus już wiedział, 
że tej nocy pozwoli się aresztować i skazać na 
śmierć krzyżową, zarezerwowaną dla największych 
zbrodniarzy. Już wcześniej arcykapłani próbowali 
Go aresztować i zabić, lecz Jezus przechodził obok 
nich z taką mocą i pewnością siebie, że nikt nie 
śmiał podnieść na Niego ręki. Tym razem wiedział, 
że już nie będzie się bronił, bo chciał nas upewnić, 
że kocha nas do końca, na zawsze, za wszelką cenę 
i zupełnie niezależnie od tego, czy my kochamy. 
Ale zanim udał się do Ogrójca na ostatnią ziemską 
rozmowę z Ojcem Niebieskim, w swej niezwykłej 
wyobraźni miłości znalazł sposób, by z nami pozo-
stać! Odtąd Eucharystia jest miejscem, w którym 
obecności i miłości Chrystusa mogą doświadczać 
ludzie ze wszystkich pokoleń i narodów. 

Wielki Czwartek to wspomnienie Syna Bożego, 
który nazywa nas swymi przyjaciółmi i który ob-
mywa nogi uczniom. Odtąd już wiemy, że chrześci-

janin nie wierzy w jakąś abstrakcyjną ideę miłości, 
lecz w najbardziej Niezwykłą Osobę, która kocha 
najbardziej niezwykłą miłością we Wszechświecie. 
Chrześcijaństwo to nie wiara w jedną z licznych 
doktryn religijnych, ale to zaufanie do Jedynego 
Zbawiciela człowieka. To zaufanie na życie 
i śmierć. 

- Eucharystia to najbardziej niezwykły sakra-
ment. Większość pozostałych sakramentów udzie-
lana jest w czasie sprawowania Eucharystii. Czy 
można w prosty sposób wyjaśnić znaczenie tajem-
niczo brzmiącego słowa „sakrament”? 

Tradycyjnie definiujemy sa-
kramenty jako skuteczny i wi-
dzialny znak niewidzialnej łaski. 
Takie określenie może być jednak 
dla wielu osób mylące, gdyż 
wzięte jest ze świata rzeczy, a nie 
osób, a ponadto sugeruje niemal 
magiczne działanie sakramentów, 

a zatem działanie niezależne od świadomości i 
współpracy człowieka. Z tego względu warto opi-
sywać sakramenty święte w sposób, który respektu-
je fakt, że każdy z sakramentów najpierw i przede 
wszystkim oznacza spotkanie Boga z człowiekiem. 
W perspektywie personalistycznej sakramenty to 
powtarzanie w naszych czasach tego, czego doko-
nywał Chrystus wobec ludzi, których spotykał w 
czasie swojej widzialnej obecności na ziemi. On 
przemawiał wtedy z mocą, uzdrawiał chorych, 
odpuszczał grzechy pokutującym, umacniał ludzi 
szlachetnych, upominał błądzących. Wszystkim 
pomagał iść drogą nawrócenia i świętości. Uczył 
realistycznie myśleć i mądrze kochać. Przywracał 
nadzieję. Wyjaśniał sens ludzkiego życia a także 
sens Dziesięciu Przykazań. 

To wszystko Chrystus czyni również w naszych 
czasach i będzie czynił w każdej kolejnej epoce. 
Sakramenty to moc wychodząca z Chrystusa, który 
żyje na wieki. To arcydzieła miłości Boga, który 
działa w ustanowionym przez siebie Kościele na 
znak swego nowego i wiecznego przymierza z 
ludźmi. Celem sakramentalnego spotkania jest 
umocnienie człowieka Bożą obecnością, prawdą i 
miłością, aby każdy z nas mógł żyć w sposób bło-
gosławiony i radosny, czyli święty. Skutki sakra-
mentów nie pojawiają się w sposób magiczny, ale 
zależą od usposobienia i dojrzałości człowieka, 
który spotyka się z Bogiem w danym sakramencie. 
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- W Wielki Piątek upewniamy się o tym, że jak 
daleko jest śmierć od życia, tak Bóg jest blisko 
człowieka... 

Bardzo trafnie uję-
łaś tę radosną prawdę 
o bezwarunkowej i 
nieodwołalnej obec-
ności Boga w życiu 
człowieka! Przybity 
do krzyża Syn Boży 
potwierdza raz na 
zawsze, że każdego z 
nas kocha w każdej 
sytuacji i do końca. 
Bóg traktuje nasz los 
doczesny i wieczny ze 
śmiertelną powagą! 
Stwórca gotów jest zapłacić dosłownie każdą cenę, 
byle tylko pomóc nam w przyjęciu Jego miłości i w 
dorastaniu do świętości. Jezus Chrystus - Całkowi-
cie Niewinny i Najbardziej Skrzywdzony w dzie-
jach ludzkości — wziął na siebie krzyż cierpienia 
po to, by nikt z nas krzyża już nie dźwigał. To jest 
Jego marzenie! Jeśli Mu uwierzymy i zaczniemy 
odnosić się do siebie nawzajem z taką miłością, 
jakiej On nas nauczył, to z powierzchni ziemi znik-
ną wszystkie krzyże i cierpienia. W Wielki Piątek 
upewniamy się o tym, że Bóg obdarzył nas nie 
tylko prawdziwym życiem, ale też prawdziwą wol-
nością. Aż tak prawdziwą, że jesteśmy w stanie w 
śmiertelny sposób skrzywdzić Nieśmiertelną Mi-
łość. Tylko wtedy, gdy dysponujemy aż tak praw-
dziwą wolnością, jesteśmy w stanie dokonywać 
rzeczywistych wyborów. Możemy zdecydować się 
na to, by kochać. Bezwolne marionetki nie mogą 
nikogo skrzywdzić i nikomu nie zadają cierpienia. 
Ale też nikogo nie są w stanie pokochać. 

Ponieważ dysponujemy prawdziwą wolnością, 
to jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za to, co 
czynimy z otrzymanym od Boga skarbem życia. 
Każdy z nas decyduje nie tylko o swojej teraźniej-
szości, lecz także o swojej wieczności. Bóg nigdy 
nie lekceważy naszego losu. W Wielki Piątek uczy-
nił aż za dużo po to, by każdy z nas z powagą po-
traktował własne istnienie. Tymczasem wielu ludzi 
lekceważy swój los oraz los bliskich sobie osób. 
Dzieje się tak wtedy, gdy ktoś z nas postępuje w 
oparciu o coś tak zawodnego, jak subiektywne 
przekonania albo gdy kieruje się popędami, in-
stynktami czy uczuciami zamiast prawdą, miłością 
i odpowiedzialnością. 

- W Wielki Piątek odkrywamy coś wyjątkowo 
ważnego: Ten, który jest najbardziej niewinny w 
historii ludzkości, jest jednocześnie Tym, który 
najbardziej kocha... 

Tak! Dzięki Chrystusowi, który najbardziej ko-
cha, krzyż - znak zbrodni, okrucieństwa i hańby — 
stał się znakiem miłosiernej miłości i nadziei nawet 
wbrew nadziei. Bóg zupełnie zaskoczył nas wtedy, 
gdy zdecydował się przyjąć nie tylko ludzkie ciało, 
ale też ludzki krzyż. Odtąd krzyż zastanawia i 
zdumiewa człowieka w każdej epoce i w każdej 
cywilizacji. Krzyż stał się bowiem wyrazem tajem-
nicy, która jest większa od krzyża. Jednocześnie 
krzyż pozostaje znakiem niepokojącym, bo prze-
cież krzyż Chrystusa nie jest tym samym, co krzyż 
złoczyńców, którzy razem z Nim zostali ukrzyżo-
wani. 

Święty Paweł miał świadomość tego, że głosi 
Chrystusa Ukrzyżowanego, który dla jednych ludzi 
jest głupstwem, a dla innych zgorszeniem. Gorszą 
się krzyżem ci, którzy marzą o przemocy miłości, 
czyli o zwycięstwie dobra nad złem kosztem wol-
ności i godności człowieka. Bóg tak „kochający” 
rzeczywiście nigdy by się nie pozwolił ukrzyżo-
wać. Ale też nie byłby Bogiem, który jest miłością i 
który poważnie traktuje nas i naszą wolność. Z 
kolei za głupstwo uważają krzyż Chrystusa ci, któ-
rzy szydzą z Ukrzyżowanego, gdyż są wyznawcami 
znacznie mniejszej „miłości”. Głoszą miłość na 
miarę ich własnego serca oraz ich własnych aspira-
cji: miłość niewierną i niepłodną, miłość prymi-
tywną i odwołalną. Taka mała i rozrywkowa „mi-
łość” też z pewnością nigdy nie pozwoliłaby się 
przybić do krzyża. 

Jako źródło mądrości i umocnienia mogą trak-
tować krzyż wyłącznie ci ludzie, którzy zrozumieli 
logikę Bożej miłości. Tej miłości, która jest cier-
pliwa i łaskawa; która nie zazdrości, nie szuka po-
klasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza bez-
wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego, która nie cieszy się z niespra-
wiedliwości lecz szuka prawdy, która wszystko 
znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada 
nadzieję, wszystko przetrzyma; która nigdy nie 
ustaje (por. I Kor 13, 4-8). Tylko taka miłość sil-
niejsza jest niż grzech i śmierć. I o taką właśnie 
miłość wszyscy zostaniemy zapytani wtedy, gdy 
przejdziemy z życia do Życia i gdy staniemy twa-
rzą w twarz z Bogiem-Miłością. 
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Jednakże również ci, którzy chlubią się krzyżem 
Chrystusa, stoją przed zadaniem nieustannego za-
głębiania się w tajemnicę krzyża Syna Bożego, a 
także w tajemnicę krzyża ludzi tej ziemi. Ten drugi 
krzyż, nasz ludzki krzyż, często okazuje się jeszcze 
trudniejszy do zrozumienia niż ten z kalwaryjskie-
go szczytu. Łatwo tu o uproszczenia, o naiwność, a 
nawet o bezduszne interpretacje. Chrystus wolał się 
raczej pozwolić przybić do krzyża niż wycofać 
miłość do człowieka. Jego krzyż jest konsekwencją 
wiernej miłości. 

- Jaki sens mają w takim razie krzyże i cierpie-
nia człowieka? 

Czasami również te nasze, ludzkie krzyże są ce-
ną za miłość: za miłość małżeńską, rodzicielską, 
kapłańską, za miłość odpowiedzialnego wycho-
wawcy i wiernego przyjaciela, za miłość patrioty i 
człowieka sprawiedliwego, za miłość człowieka, 
który wprowadza pokój, który przebacza, który 
kocha nawet nieprzyjaciół, który staje się dla in-
nych bezinteresownym darem z samego siebie, 
który kocha tak, jak Chrystus nas pierwszy poko-
chał. Wtedy krzyż jest rzeczywiście ceną za miłość, 
ceną za naśladowanie Chrystusa, a droga krzyżowa 
nie odbiera nam pokoju, jakiego ten świat dać nie 
może. 

Jednak nasze ludzkie krzyże nie zawsze są ceną 
za miłość, a ich dźwiganie nie zawsze oznacza 
kroczenie drogami trudnego błogosławieństwa. 
Czasami krzyż, który dźwiga człowiek, jest ceną za 
grzech. Taki krzyż może nie skończyć się nawró-
ceniem, czyli zmartwychwstaniem miłości lecz 
może prowadzić do kolejnych upadków. Może 
zniechęcić, załamać, odebrać resztki nadziei. Może 
pogrążyć w rozpaczy albo prowadzić do buntu. To 
o takich właśnie krzyżach mówią najchętniej stacje 
telewizyjne i radiowe. To takie właśnie krzyże 
opisują z okrutną dokładnością współcześni dzien-
nikarze: „poprawni” politycznie i „nowocześni”. 
Dla nich jedynym tematem tabu jest dobro, prawda 
i piękno. Mają oczy, a nie widzą, że to właśnie ich 
gazety i ich artykuły zachęcają kolejne pokolenie 
ludzi do powtarzania dramatu minionych pokoleń. 
Tacy ludzie kpią sobie nie tylko z Chrystusowego 
krzyża, ale też z krzyża drugiego człowieka. A w 
obliczu cierpienia, do którego sami się przyczynia-
ją, mówią o „milczeniu” Boga i o tym, że to On jest 
winny za wszelkie zło tego świata. 

Tymczasem to nie Bóg zsyła nam krzyże. On 
zsyła nam jedynie Swojego Syna, który jest Miło-

ścią i Prawdą. Wszystko inne nie jest dziełem Bo-
ga. Bóg jest niewinny i to nie On wymyślił krzyż. 
Krzyż wymyślili ludzie. Ludzie uważani za cywili-
zowanych i postępowych. Ci, którzy mieli władzę 
na tej ziemi. Każdy człowiek, dla którego Ukrzy-
żowany jest zgorszeniem lub głupstwem, wkłada 
nowy ciężar krzyża na własne ramiona i na ramiona 
drugiego człowieka. I będzie nadal zsyłał cierpienie 
sobie samemu i innym ludziom dopóty, dopóki 
będzie przekonany, że bez pomocy Boga potrafi 
odróżnić dobro od zła. Dopóki — jak syn marno-
trawny — będzie odchodził od Ojca w pogoni za 
iluzją łatwego szczęścia. Dopóki cierpienie i roz-
czarowanie nie otworzą mu oczu. Dopóki nie po-
kocha Boga, który jest miłością. 

Ukrzyżowany Jezus upewnia nas o tym, że wiele 
jest dróg, które prowa-
dzą do nieszczęścia, 
ale do szczęścia pro-
wadzi jedynie droga 
miłości. Bóg pozwolił 
przybić się do krzyża 
po to, byśmy w Boży 
sposób radzili sobie z 
cierpieniem, które 
nigdy nie pochodzi od 
Niego. To nie droga 
krzyżowa lecz droga 

kłamstwa i egoizmu jest drogą przekleństwa. 
Chrześcijanin kocha nawet tych, którzy zadają mu 
cierpienie, ale nie kocha cierpienia. 

- Czy w obliczu niewinnego cierpienia człowiek 
wierzący w Boga ma prawo wykrzyczeć swój ból w 
obliczu Boga, który przecież nigdy nie zsyła nam 
cierpienia? 

Oczywiście, że ma takie prawo. Ma nawet prawo 
jeszcze większe — prawo do buntu wobec niewin-
nego Boga. To całkiem zrozumiałe, że gdy skrzyw-
dzi nas człowiek albo gdy krzywdzimy samych 
siebie, to biegniemy z naszym cierpieniem i z na-
szymi pytaniami do Tego, który rozumie i kocha 
człowieka. Do kogóż innego mielibyśmy wtedy 
iść? Im bardziej niewinne dotyka nas cierpienie, 
tym bardziej nas ono boli. Na szczęście Jezus to 
wielki realista. On sam przecież wykrzyczał wobec 
Ojca swój bunt na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie 
opuścił? To był jednak tylko bunt w sferze emocji. 
Jezus bowiem świetnie wiedział o tym, że Ojciec 
nigdy Go nie opuścił i nie opuści! Właśnie dlatego 
po wykrzyczeniu bólu, Jezus potwierdza swoje 
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nieodwołalne zaufanie wobec Ojca: W ręce Twoje 
oddaję ducha mego! 

- Czy można powiedzieć, że Noc Zmartwych-
wstania to święto Największej Miłości w dziejach 
człowieka? 

Z całą pewnością tak właśnie jest! Stwórca nie 
tylko zapoczątkował historię ludzkości wtedy, gdy 
stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i gdy 
tchnął w nas coś z siebie, a zatem coś ze swojej 
miłości. Dla Boga historia stworzenia pozostanie na 
zawsze historią miłości. A gdy pierwsi ludzie 
zgrzeszyli i odeszli od Boga, wtedy Stwórca za-
mienił pełną miłości historię stworzenia w jeszcze 
bardziej pełną miłości historię zbawienia! Nie jest 
więc czymś przypadkowym to, że w liturgii Wiel-
kiej Nocy czytamy biblijne opisy dziejów człowie-
ka. Na początku tych dziejów Bóg objawia nam 
prawdę o naszej sytuacji doczesnej. Ponieważ je-
steśmy naprawdę wolni, to stoimy wobec prawdzi-
wego wyboru: możemy pójść drogą błogosławień-
stwa i życia lub drogą przekleństwa i śmierci. Bóg 
czyni wszystko, byśmy wybrali drogę błogosła-
wieństwa i życia. Najpierw daje narodowi wybra-
nemu Dekalog właśnie po to, by wychodząc z jed-
nej niewoli, nie wpadł w następną niewolę, w nie-
wolę jeszcze bardziej podstępną, w niewolę grze-
chu. A gdy nadchodzi pełnia czasów, Bóg sam staje 
się Drogą! Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Syn 
Boży upewnia nas o tym, że warto kochać zawsze i 
za każdą cenę. Miłość bowiem zawsze jest i będzie 
zwycięska! 

- W Niedzielę Wielkanocną czytamy Ewangelię 
o pustym grobie... 

Pusty grób, do którego przebiega Piotr i Jan, to 
nie tylko pierwszy znak, jaki Zmartwychwstały 
kieruje do swoich uczniów. To także symbol prze-
rażającej pustki, w jaką popadają ludzie wtedy, gdy 
brakuje wśród nich Boga. Bez Boga wszystko wy-
daje się człowiekowi puste, bezsensowne i przeraź-
liwe. Bez Boga stajemy się tak bezradni i zagubie-
ni, jak małe dziecko nagle pozbawione kochających 
rodziców. Możemy przetrzymać każdą próbę i każ-
de cierpienie pod jednym warunkiem: że z nami 
jest Ten, który kocha i który uczy kochać. Zmar-
twychwstały Jezus świetnie o tym wie i dlatego 
pozostaje z nami na zawsze po to, byśmy każdego 
dnia od nowa mogli doświadczać Jego miłości. On 
codziennie zaprasza nas do tego, byśmy stawali się 
Jego uczniami. 

Być uczniem Chrystusa to być tym, który kocha. 
Oto najkrótsza definicja chrześcijanina: ten, który 
kocha! Jednak przy tak syntetycznej definicji poja-
wia się uzasadnione pytanie: a co to znaczy ko-
chać? Niezawodną odpowiedzią jest Ukrzyżowany 

i Zmartwych-
wstały Chrystus! 
Kochać to naśla-
dować Jego sło-
wa i czyny. Ko-
chać to — po-
dobnie jak On — 
z radością wspie-

rać ludzi szlachetnych, stanowczo upominać błą-
dzących i z nieustraszoną odwagą demaskować 
ludzi faryzejskich i cynicznych. Dojrzały chrześci-
janin to zatem ktoś nie tylko niezwykle dobry, ale 
też niezwykle mądry! W tym podwójnym wyma-
ganiu - dobrej mądrości i mądrej dobroci — do-
strzegamy po raz kolejny wielki realizm chrześci-
jaństwa. Bóg nie proponuje nam łatwych sposobów 
na życie, gdyż takie sposoby nie istnieją. Stwórca 
proponuje nam sposoby prawdziwe radzenia sobie 
z twardą rzeczywistością, w której żyjemy. A spo-
soby prawdziwe muszą być skomplikowane, po-
dobnie jak skomplikowany jest każdy z nas oraz 
jak skomplikowani są bliźni, których Jezus poleca 
nam kochać aż tak bardzo, jak próbujemy pokochać 
samych siebie. 

- Wielki Poniedziałek przynosi nam w liturgii 
opis pierwszego spotkania Zmartwychwstałego 
Chrystusa ze swoimi uczniami... 

A dokładniej z kobietami, które szukały Go o 
świcie pierwszego dnia po szabacie. Przypomnij-
my, że w tym czasie przerażeni, rozczarowani i 
zastraszeni apostołowie zamknęli się w Wieczerni-
ku, a dwóch uczniów postanowiło już z samego 
rana opuścić Jerozolimę, udać się na prowincję, do 
Emaus, i zapomnieć o wszystkim. To nie przypa-
dek, że Zmartwychwstałego spotykają najpierw 
kobiety, a nie mężczyźni. Bóg jest miłością i dlate-
go w każdej sytuacji najłatwiej spotykają Go ci, 
którzy najbardziej kochają. Nawet wtedy, gdy 
wszystko wydaje się już zamknięte w grobie. Szu-
kanie Boga i spotykanie się z Bogiem w najtrud-
niejszej nawet sytuacji to najważniejszy przejaw 
geniuszu kobiety! 

Wszystkim kobietom i mężczyznom tej ziemi 
Zmartwychwstały powtarza słowa, które wypowie-
dział w ów wielkanocny poranek: Nie bójcie się! 
Oto ja pozostaję z Wami! Chrystus powraca do nas 
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po zmartwychwstaniu nie po to, by się „pochwa-
lić”, że żyje i że śmierć nie ma już nad Nim władzy 
lecz by nas upewnić, iż Bóg nadal kocha człowie-
ka. Jego marzeniem jest to, byśmy Go naśladowali, 
czyli byśmy tak mądrze myśleli i tak dojrzale ko-
chali, jak On nas tego nauczył. Tylko wtedy Jego 
radość może trwać w nas i być pełna już tu i teraz, 
w warunkach życia doczesnego. 

- Drugi dzień Świąt Wielkanocnych przypomina 
nam o tym, że największe nawet uroczystości mają 
swój kres i że trzeba powrócić do codzienności... 

To prawda. Niektórzy ludzie boją się powrotu do 

 codzienności, bo ona bywa w ich życiu szara, a 
czasem nawet bolesna i dramatyczna. Na szczęście 
Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Jezus upewnia 
nas o tym, że w błogosławiony sposób można żyć 
w najtwardszej nawet rzeczywistości. Jeśli tylko 
kierujemy się Jego prawdą i Jego miłością, gdyż 
naprawdę cieszyć może nas tylko to, co jest praw-
dziwe i dobre. Kto trwa w przyjaźni z Bogiem i 
dorasta do świętości, ten w najtrudniejszej nawet 
rzeczywistości przeżywa swoje istnienie jako świę-
to bez końca. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Źródło: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/mk_swie
tanajw.html
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