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Geneza Wielkiego Tygodnia
Pierwotny Koœció³ nie zna³ roku 

liturgicznego. Narasta³ on i bogaci³ siê 
z wolna. Jedynym œwiêtem pierwszych 
chrzeœcijan by³a niedziela, zwana 
u chrzeœcijañskich Rzymian Dies 
Dominica a u Greków Kyriake , co w obu 
wypadkach oznacza "Dzieñ Pana". Przy 
tym s³owo "Pan" odnosi³o siê do Jezusa 
Chrystusa, sprawcy nowego porz¹dku 
zbawienia naszego. 

W ka¿d¹ niedzielê czczono pamiêæ 
Zmartwychwstania Pañskiego, gdy¿ 
w³aœnie w niedzielê Chrystus Pan 
zmartwychwsta³. W niedzielê równie¿ obchodzono pami¹tkê Zes³ania Ducha Œwiêtego na 
Aposto³ów, gdy¿ tego dnia dokona³a siê tak¿e ta tajemnica. Tak wiêc ka¿da niedziela by³a nie tylko 
przypomnieniem, ale jakby ponownym prze¿yciem tych dwóch najwiêkszych wydarzeñ w ¿yciu 
Koœcio³a. Przez swoje bowiem chwalebne zmartwychwstanie Chrystus Pan najdobitniej potwierdzi³, 
¿e jest tym, za kogo siê og³asza³: Synem Bo¿ym, Zbawicielem œwiata. Przez swoje zmartwychwstanie 
Jezus Chrystus nada³ swojej œmierci pe³ny i prawdziwy wyraz: umar³, bo tak chcia³, ale œmieræ Jego 
sta³a siê zwyciêstwem ostatecznym nad szatanem i wszystkimi Jego wrogami na ziemi. W blaskach 
zmartwychwstania ma sens w³aœciwy dopiero krzy¿ i œmieræ tak okrutna. Bez Wielkanocy Wielki 
Pi¹tek by³by tragiczn¹ pomy³k¹ i wielk¹ przegran¹ samego Boga, nieudan¹ prób¹ zbawienia rodzaju 
ludzkiego. Ca³a kunsztowna konstrukcja oczekiwania i zapowiadania Mesjasza, Jego misja na ziemi 
i wreszcie ogrom poniesionej Ofiary to wszystko nie mia³oby wyt³umaczenia ani fundamentu. 
Dlatego to œw. Pawe³ Aposto³ ma odwagê wprost wyznaæ: "A jeœli Chrystus nie zmartwychwsta³, 
daremne jest nasze nauczanie, pró¿na jest tak¿e nasza wiara".

Rocznica zmartwychwstania Pañskiego by³a obchodzona w chrzeœcijañstwie jako pierwsze 
i jedyne œwiêto ju¿ w czasach apostolskich. Wolna dooko³a Wielkanocy narasta³y dni: 
przygotowania, które bardzo wczeœnie, gdy¿ ju¿ za czasów œw. Grzegorza I Wielkiego (+ 604) 
osi¹gnê³y swój pe³ny i wykoñczony cykl. Myœl¹ przewodni¹ Wielkiego Postu jest nie tylko 
przypomnienie dokonanego Odkupienia rodzaju ludzkiego i z³o¿enia podziêki Bogu i Jego Synowi za 
tak niezwyk³y akt mi³osierdzia. Koœció³ pragnie, aby jego dzieci czynnie w³¹czy³y siê w to swoje 
Odkupienie: przez wewnêtrzne odrodzenie, przez wyzbycie siê "starego cz³owieka" a przyobleczenie 
siê w "cz³owieka nowego", którego wzorcem jest Jezus Chrystus: "To wiedzcie, ¿e dla zniszczenia 
grzesznego cia³a dawny nasz cz³owiek zosta³ razem z Nim ukrzy¿owany po to, byœmy ju¿ wiêcej nie 
byli w niewoli grzechu". "S³yszeliœcie przecie¿ o Nim i zostaliœcie pouczeni w Nim — zgodnie z prawd¹, 
jaka jest w Jezusie, ¿e — co siê tyczy poprzedniego sposobu ¿ycia — trzeba porzuciæ cz³owieka, który 
ulega zepsuciu na skutek zwodniczych ¿¹dz, odnawiaæ siê duchem w waszym myœleniu i przyoblec 
cz³owieka nowego, stworzonego wed³ug Boga, w sprawiedliwoœci i prawdziwej œwiêtoœci".
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Mêka Pana naszego Jezusa Chrystusa wed³ug œwiêtego Marka. (fragment).

Nastêpnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzy¿owaæ. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, 
ojca Aleksandra i Rufusa, który wracaj¹c z pola w³aœnie przechodzi³, ¿eby niós³ krzy¿ Jego. 
Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino 
zaprawione mirr¹, lecz On nie przyj¹³. Ukrzy¿owali Go i rozdzielili miêdzy siebie Jego szaty, 
rzucaj¹c o nie losy, co który mia³ zabraæ. A by³a godzina trzecia, gdy go ukrzy¿owali. By³ te¿ 
napis z podaniem Jego winy, tak u³o¿ony: Król ¿ydowski. Razem z Nim ukrzy¿owali dwóch 
z³oczyñców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wype³ni³o siê s³owo 
Pisma: W poczet z³oczyñców zosta³ zaliczony.

Ci zaœ, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrz¹sali g³owami, mówi¹c: Ej, Ty, który 
burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdŸ z krzy¿a i wybaw samego siebie! 
Podobnie arcykap³ani wraz z uczonymi w Piœmie drwili miêdzy sob¹ i mówili: Innych 
wybawia³, siebie nie mo¿e wybawiæ. Mesjasz, król Izraela, niech¿e teraz zejdzie z krzy¿a, 
¿ebyœmy widzieli i uwierzyli. L¿yli Go tak¿e ci, którzy byli z Nim ukrzy¿owani. A gdy nadesz³a 
godzina szósta, mrok ogarn¹³ ca³¹ ziemiê a¿ do godziny dziewi¹tej. O godzinie dziewi¹tej 
Jezus zawo³a³ donoœnym g³osem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Bo¿e mój, Bo¿e 
mój, czemuœ Mnie opuœci³? Niektórzy ze stoj¹cych obok, s³ysz¹c to, mówili: Patrz, wo³a 
Eliasza. Ktoœ pobieg³ i nape³niwszy g¹bkê octem, w³o¿y³ na trzcinê i dawa³ Mu piæ, mówi¹c: 
Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, ¿eby Go zdj¹æ [ krzy¿a]. Lecz Jezus zawo³a³ 
donoœnym g³osem i odda³ ducha. A zas³ona przybytku rozdar³a siê na dwoje, z góry na dó³. 
Setnik zaœ, który sta³ naprzeciw, widz¹c, ¿e w ten sposób odda³ ducha, rzek³: Prawdziwie, ten 
cz³owiek by³ Synem Bo¿ym. By³y tam równie¿ niewiasty, które przypatrywa³y siê z daleka, 
miêdzy nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. Kiedy 
przebywa³ w Galilei, one towarzyszy³y Mu i us³ugiwa³y. I by³o wiele innych, które razem z Nim 
przysz³y do Jerozolimy.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
HERB KRÓLESTWA

T³um witaj¹cy Jezusa wo³a³: „B³ogos³awione królestwo (…) które 
przychodzi”. Te okrzyki wyp³ywa³y z serc przepe³nionych radoœci¹ 
ze spe³niaj¹cej siê Bo¿ej obietnicy. Ale ona nie spe³nia³a siê wed³ug planu 
i oczekiwañ ludzi. Bóg wybra³ w³asn¹ strategiê. Jezus Król korzysta 
z dziwnych œrodków, by ustanowiæ i utwierdziæ swoje królestwo, na którego 
charakter wskazuje ich wybór. Oœl¹tko i krzy¿ s¹ wymownymi znakami 
Jezusowego panowania i s¹ tak swoiste, ¿e mog³yby zostaæ wpisane w herb 
Jego królestwa. Oœl¹tko zamiast czystej krwi rumaka jest symbolem wielkiej 
pokory. Jezus nie pos³uguje siê militarn¹ potêg¹, ale rz¹dzi z pokor¹, 
³agodnoœci¹ i cichoœci¹. Ta „niekrólewska postawa” sprawia, ¿e bywa 
lekcewa¿ony i pos¹dzany o s³aboœæ, jednak On wie, co robi i dlaczego. 

Krzy¿ jest znakiem radykalnego daru z siebie, ca³kowitej mi³oœci. Jezus w³ada z mi³oœci¹ i jej prawo 
ustanawia naczeln¹ zasad¹ swojego królestwa. On jako pierwszy wype³ni³ to prawo do koñca. 
Kiedy zgin¹³ na krzy¿u, zawiedzeni odchodzili ci, którzy Go zupe³nie nie rozumieli, oraz ci, 
którzy nie wierzyli wystarczaj¹co. Jezusowe królestwo ma w herbie oœl¹tko i krzy¿, pokorê i mi³oœæ. 
Choæ jest ono „nie z tego œwiata”, w tym œwiecie zapuszcza korzenie i ziemskich ludzi uczy swojej 
logiki. Czy ten herb jest moim herbem?
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Geneza Wielkiego Tygodnia (c.d.)
Najuroczyœciej w ca³ym roku koœcielnym 

zosta³ wyeksponowany w obrzêdy Wielki 
Tydzieñ. Jak sama nazwa nam podsuwa, 
dokona³y siê bowiem w tych dniach 
najwiêksze tajemnice zwi¹zane z  
Odkupieniem rodzaju ludzkiego: Chrystus 
Pan  pon iós ³  œmieræ  na  krzy¿u  i  
zmartwychwsta³. Nad te wydarzenia 
historia zbawienia nie zna wiêkszych. 
Dlatego s³usznie dano nazwê tym œwiêtym 
dniom: "Wielki Tydzieñ". Aby wierni mogli 
we wszystkich obrzêdach Wielkiego 
Tygodnia uczestniczyæ, papie¿ Pius XII 
dekretem z dnia 16 listopada 1955 roku 
wprowadzi³ w obrzêdach Wielkiego 
Tygodnia zasadnicze zmiany. I tak wszystkie 
nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê w godzinach 
wieczornych, aby mogli w ich uczestniczyæ 
wszyscy wierni. S¹ one odprawiane w 
jêzyku polskim, aby by³y zrozumiane przez 
wszystkich. Wreszcie okrojono je i skrócono na tyle, aby by³y w swojej myœli historycznej i teologicznej 
wiêcej przejrzyste i jasne. Nadto chodzi³o tak¿e o to, aby nie nu¿yæ uczestników zbytnim ich 
przed³u¿aniem. Na treœæ wydarzeñ Wielkiego Tygodnia sk³adaj¹ siê: triumfalny wjazd Pana Jezusa do 
Jerozolimy w Niedzielê Palmow¹, ostatnie dyskusje z Sanhedrynem Chrystusa Pana w œwi¹tyni, 
przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o koñcu œwiata. Ostatnia Wieczerza i Mêka Pañska, 
wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa. Obrzêdy liturgiczne tych dni s¹ tak wkomponowane, 
aby wiernym u³atwiæ wizualne niemal odtworzenie tych wypadków, bezpoœrednio zwi¹zanych z tajemnic¹ 
odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudziæ do refleksji i wielkiej wdziêcznoœci, doprowadziæ do pojednania 
siê w sakramencie Pokuty, odnowiæ w nich pierwotn¹ gorliwoœæ w s³u¿bie Bo¿ej. Wielki Tydzieñ ma tak 
wysok¹ rangê w liturgii Koœcio³a, ¿e nie dopuszcza nawet uroczystoœci. Gdyby zaœ takie wypad³y, odk³ada 
siê je na czas po Wielkanocy. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
1. Kto mo¿e przyj¹æ chrzest œwiêty?
Chrzest œwiêty mo¿e przyj¹æ ka¿dy cz³owiek, który nie jest ochrzczony. Rodzice maj¹ obowi¹zek troszczyæ siê, a¿eby ich 
dzieci zosta³y ochrzczone w pierwszych tygodniach; mo¿liwie najszybciej po urodzeniu. Powinni siê udaæ do proboszcza, 
by prosiæ o sakrament chrztu dla dziecka i odpowiednio do niego siê przygotowaæ.
2. W jaki sposób udziela siê Chrztu œwiêtego?
Polewa siê g³ówkê dziecka wod¹ i wypowiada siê s³owa: (imiê dziecka) ja ciebie chrzczê w imiê Ojca i Syna i Ducha 
Œwiêtego.
3. Kto jest szafarzem chrztu œwiêtego?
Chrztu udziela biskup, prezbiter lub diakon zgodnie z pozwoleniem proboszcza. W niebezpieczeñstwie œmierci chrztu 
mo¿e udzieliæ ka¿dy cz³owiek, jeœli uczyni to w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego i ma w³aœciw¹ intencjê. Nazywamy to 
„chrztem z wody”.
4. Jak nale¿y post¹piæ z dzieckiem ochrzczonym z wody?
Je¿eli minie niebezpieczeñstwo œmierci dziecka ochrzczonego z wody rodzice powinni udaæ siê do proboszcza, aby 
dope³niæ ceremonie chrztu i zapisaæ akt chrztu dziecka.
5. Co to jest akt chrztu i gdzie on siê znajduje?
Akt chrztu jest to dokument, który znajduje siê w ksiêdze ochrzczonych w parafii chrztu. Znajduje siê w nim: nazwisko i 
imiê ochrzczonego, data i miejsce urodzenia, miejsce i data udzielonego chrztu, imiona rodziców i chrzestnych, szafarz 
chrztu. Akt chrztu pozostaje na zawsze w parafii chrztu oraz w archiwum Kurii. Nigdy nie jest przeniesiony do innej 
parafii.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ – Niedziela Palmowa czyli Mêki Pañskiej, rozpoczynaj¹ca Wieki Tydzieñ i przypominaj¹ca 
mesjañski wjazd Chrystusa do Jerozolimy. 

2. W Wielki Czwartek  o godz. 10  w katedrze zostanie odprawiona Msza Œwiêta Krzy¿ma œwiêtego, 
natomiast w naszym koœciele Msza Œwiêta Wieczerzy Pañskiej, rozpoczynaj¹ca Œwiête Triduum 
Paschalne rozpocznie siê u nas o godz. 18 . Po Mszy Œwiêtej – przeniesienie Najœwiêtszego 
Sakramentu do kaplicy adoracji i adoracja Najœwiêtszego Sakramentu do godz. 22 . Tego dnia za 
publiczne odœpiewanie hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny 
pod zwyk³ymi warunkami.

3. W Wielki Pi¹tek – pierwszy w kwietniu – adoracja Najœwiêtszego Sakramentu od godz.8  Liturgia 
Mêki Pañskiej o godz. 18 . Za pobo¿ny udzia³ w adoracji Krzy¿a i uca³owanie go podczas uroczystych 
obrzêdów mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami. Na zakoñczenie liturgii Mêki 
Pañskiej – przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu do Grobu Pañskiego, œpiew trzech czêœci 
gorzkich ¿ali i adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i spowiedŸ do godz. 24 . 

W Wielki Pi¹tek Komunii Œwiêtej udziela siê wiernym jedynie podczas liturgii Mêki Pañskiej; 
chorym, którzy nie mog¹ uczestniczyæ w tym obrzêdzie, mo¿na zanieœæ Eucharystiê o ka¿dej porze 
dnia. W Wielki Pi¹tek obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od spo¿ywania miêsa i post œcis³y. Zachêcamy 
wiernych, aby zachowali wstrzemiêŸliwoœæ tak¿e w Wielk¹ Sobotê a¿ do rozpoczêcia liturgii Wigilii 
Paschalnej.

4. W Wielk¹ Sobotê – pierwsz¹ w kwietniu – adoracja Najœwiêtszego Sakramentu od godz. 8 . 
Zakoñczymy j¹ przed rozpoczêciem liturgii Wigilii Paschalnej. B³ogos³awieñstwo pokarmów na stó³ 
wielkanocny w Wielk¹ Sobotê co  godzinê od 8 do 17. 

Okazja do spowiedzi œwiêtej dla tych, którzy przyjad¹ na œwiêta w ostatniej chwili – podczas adoracji 
Najœwiêtszego Sakramentu w Wielki Czwartek i Wielki Pi¹tek wieczorem, oraz w Wielk¹ Sobotê 
w przerwach miêdzy kolejnymi b³ogos³awieñstwami pokarmów na stó³ wielkanocny.

5. Wigiliê Paschaln¹ – stanowi¹c¹ apogeum Œwiêtego Triduum Paschalnego – rozpoczniemy 
w Wielk¹ Sobotê wieczorem o godz. 19 . Na liturgiê prosimy przyjœæ ze œwiecami, zabezpieczonymi 
profitkami przed rozlewaniem siê wosku. Za odnowienie obietnic chrztu œwiêtego podczas liturgii 
Wigilii Paschalnej mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami. Procesja rezurekcyjna – 
przed pierwsz¹ Msz¹ Œwiêt¹ w dzieñ Zmartwychwstania Pañskiego o godz. 6 . Prosimy 
o przygotowanie feretronów i chor¹gwi na procesjê.
6. Zachêcamy do zachowania zwyczajów zwi¹zanych ze œniadaniem wielkanocnym w naszych 
rodzinach, takich jak: wspólna modlitwa, dzielenie siê jajkiem i sk³adanie ¿yczeñ.
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