
Jak dobrze przeżywać Wielki Tydzień 

 

 

 

 

Niedziela Palmowa 

 

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w 

XI w. zwyczaju święcenia palm - liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do 

Jerozolimy. Witające Go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna 

Synowi Dawidowemu”.  

Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się 
je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. 

Na dawnych Kresach wtykano gałązki w ziemię na polach, by Pan Bóg strzegł zasiewów i 

plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. 

 

Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa 

 

Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi 

sakramentowi pokuty - nie wyróżniają się niczym, jeśli chodzi o liturgię. Warto więc, jeżeli 

ktoś nie zrobił tego do tej pory, udać się wtedy do konfesjonału, by oczyścić serce. Można też 
się wyciszać, nie słuchać radia czy innych mediów, skupić się na modlitwie, na rozmowach, 

dobrej lekturze. Wielka Środa to ostatni dzwonek wzywający do skupienia się na tym, co 

naprawdę ważne, można wtedy podjąć dodatkowy post, czy umartwienie. 

 

Warunkiem owocnego przeżycia Triduum Paschalnego w rodzinie chrześcijańskiej będzie 

ukończenie zasadniczych porządków przedświątecznych przed Mszą wieczorną Wielkiego 

Czwartku. To pozwoli, mimo pracy zawodowej, w pewnym stopniu przeżyć całe Triduum 

jako dni świąteczne. 

 

Wielki Czwartek 

 

"Pierwszy dzień Przaśników, kiedy zabijano baranka paschalnego" (Mk 14,12) - to dla 

katolików dzień przebogaty w religijne znaczenia. W kościele zauważymy, że ksiądz jest 

ubrany na biało,  jest to bowiem dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz 

sakramentu kapłaństwa. W kościołach katedralnych rano odprawiana jest Msza św., w czasie 

której kapłani ponawiają ślubowanie złożone w dniu święceń. Następuje również poświęcenie 

olejów świętych, które potem używane są przy liturgii sakramentu chrztu, bierzmowania, 

namaszczenia chorych i kapłaństwa. Zwróćmy uwagę na bicie dzwonów podczas Gloria. 

Dzwony te zamilkną aż do Gloria w Wigilię Paschalną. W niektórych kościołach po homilii 

następuje obrzęd obmywania nóg dwunastu mężczyznom, tak jak to czynił Chrystus, dając 

przykład pokory i miłości. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament 

do bocznego ołtarza, gdzie wierni przez całą noc adorują Pana Jezusa. Potem następuje 

ceremonia obnażenia ołtarza. W tym czasie przeważnie ludzie opuszczają kościół, spiesząc do 

domu. Warto poczekać i zobaczyć, jak ona przebiega. Po chwili adoracji w ciszy, kapłan i 

posługujący przyklękają i powracają do zakrystii. Następnie obnaża się ołtarz i, jeśli to 

możliwe, wynosi się krzyże z kościoła. Krzyże, które pozostały w kościele, wypada zasłonić. 
Z ołtarza zostaje usunięty krzyż, obrusy, świece i wszystkie inne przedmioty. Od tej chwili 

pozostaje on pusty. Możemy dostrzec w nim znak Chrystusa, który pozwolił pozbawić się 
wszystkiego, abyśmy my mogli wszystko otrzymać od Ojca. 



Po powrocie z uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej rodzina może zgromadzić się na 

wieczerzy przy stole nakrytym białym obrusem ze świecami. Na początku ojciec rodziny 

czyta fragmenty z mowy pożegnalnej Chrystusa w Wieczerniku według Ewangelii św. Jana. 

 

Wielki Piątek 

 

Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Warto tego dnia wyłączyć komputery i telewizory. Niech w 

naszym domu panuje cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa. Można też 
słuchać nagrań z muzyką pasyjną. Obowiązuje post ścisły, a więc nie tylko jakościowy, ale i 

ilościowy. W domu wystawmy krzyż na białym obrusie w centralnym miejscu. O godzinie 

15:00, godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy przed nim na chwilę. Może to właśnie 

będzie najodpowiedniejszy moment, by przedłożyć Bogu największą prośbę rodziny. Jeżeli 

jest to możliwe, warto tego dnia uczestniczyć w parafialnej Drodze Krzyżowej. 

Wieczorem w kościele wierni gromadzą się na liturgii wielkopiątkowej. Zaczyna się ona przy 

ołtarzu obnażonym, tak jak Jezus został odarty z szat podczas swej męki. Będzie się ona 

składała się z trzech części. Liturgia Słowa poprzedzona jest procesją i leżeniem krzyżem 

przez kapłanów przed obnażonym ołtarzem. Kapłani są ubrani w czerwone szaty, czerwień 
symbolizuje męczeństwo. Po powstaniu kapłan modli się i rozpoczyna się liturgia Słowa 

Bożego. Po odczytaniu proroctwa Izajasza i fragmentu Listu do Hebrajczyków czytany jest 

opis Męki Chrystusa z Ewangelii św. Jana. Liturgię Słowa Bożego kończy modlitwa 

powszechna. 

Uroczysta adoracja krzyża poprzedzona jest jego odsłonięciem. Ponieważ ta część liturgii 

trwa długo, warto wcześniej zadbać o teksty śpiewanych pieśni. Są to: Ludu, mój ludu, Krzyżu 

święty i Święty Boże. Ostatnią częścią liturgii jest Komunia św. Po jej zakończeniu 

procesjonalnie zanosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji. 

Po powrocie do domu zbieramy się na krótką liturgię domową. Na stole w centralnym 

miejscu powinno ustawić się krzyż, który ojciec daje do pocałowania wszystkim zebranym. 

Następnie odczytuje Ewangelię. Jeżeli wszyscy byli w kościele tego dnia, nie ma potrzeby 

odczytywania tekstu Męki Pańskiej, można wybrać inny stosowny fragment. 

Należałoby również, jeżeli kościół jest w pobliżu, udać się na adorację do Grobu Pańskiego. 

Zwyczaj tego wielkopostnego pielgrzymowania ma korzenie w Jerozolimie, gdzie 

gromadzono się w miejscach Męki Chrystusa, aby Mu duchowo towarzyszyć od Wieczernika 

i Góry Oliwnej, aż do miejsca jego Grobu. W Polsce ten zwyczaj jest pielęgnowany od XIV 

w. 

 

Wielka Sobota 

 

Jest dniem spoczynku Pana w Grobie. To nie jest dzień żałoby, ale powinien być wypełniony 

zadumą nad cudem zmartwychwstania. W każdej rodzinie przygotowujemy pokarm do 

poświęcenia. Najpierw wkładamy chleb, który symbolizuje "chleb żywy, który zstąpił z nieba" 

i w Komunii św. daje życie światu. Jajka są symbolem budzącego się nowego życia - 

Chrystus przez swą śmierć i zmartwychwstanie daje nam swe życie. Mięso, wędliny czy 

baranek z cukru ma nas myślami przenieść w żydowską Noc Paschalną. Nasze przyprawy 

symbolizują biblijne zioła. Po powrocie do domu stawiamy koszyczek w widocznym miejscu. 

Tego dnia dekorujemy wszystko zielonym bukszpanem. 

 

Wigilia Paschalna 

 

Po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - jest to najbardziej 

uroczysty wieczór w roku liturgicznym. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty, 



jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia Zmartwychwstania. Jej obchód składa się z 

czterech części. Liturgii światła, w czasie której kapłan przed kościołem poświęca ogień, 
zapala paschał, wnosi uroczyście światło do ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne. 

W drugiej części są czytane fragmenty Pisma Świętego, w których rozważamy, co Bóg 

uczynił dla nas od początku świata. Podczas liturgii chrzcielnej kapłan dokonuje poświęcenia 

wody, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Tradycja każe zabrać do domu wodę 
święconą, by rano pokropić nią dom i domowników. 

Ostatnią częścią celebracji jest liturgia eucharystyczna, która kończy się uroczystą procesją 
rezurekcyjną. Zabrzmią wtedy wszystkie dzwony i dzwonki. Kościół ogłasza całemu światu 

radosną wieść: Chrystus żyje, pokonał śmierć, naszą śmierć. Światło Zmartwychwstałego 

rozjaśnia mrok nocy. W tradycji polskiego Kościoła uroczysta procesja w wielu parafiach 

poprzedza Mszę św. rezurekcyjną w niedzielny poranek Wielkanocny. 


