
W Wielki Czwartek liturgia upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił sakrament 

Eucharystii oraz kapłaństwa. Jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego rankiem ma 

miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami 

z całej diecezji odprawia Mszę św. Krzyżma.  

 

Podczas niej biskup święci oleje (chorych, katechumenów i krzyżmo), które przez cały rok służą przy 

udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze 

swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty 

duchowieństwa diecezji. 

 

Wieczorem w kościołach parafialnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. 
Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest 

Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.  

 
Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest 

dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa 

służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z 

apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą 

wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i 

słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do 

żydowskiej tradycji. Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy 

sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino 

Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie, nakazał 

apostołom: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Tradycja 

upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego 

kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców 

w jedyne kapłaństwo Chrystusa. 
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W tym dniu jako kapłani – 

duszpasterze Świętej Wody, z głębi 

serca dziękujemy Wam – naszym 

parafianom i wszystkim osobom 

nawiedzającym Sanktuarium Matki 

Bożej Bolesnej za Waszą obecność i 

wiarę, życzliwość nam okazywaną, 

ale również i wyrozumiałość w 

stosunku do nas. W tym szczególnym 

dla nas dniu, prosimy o Waszą 

modlitwę za nas, byśmy coraz 

bardziej upodobniali się do 

Chrystusa Sługi. Wdzięczni za 

wszystko zawierzamy Was i Wasze 

Rodziny opieki Matki Bożej Bolesnej, 

patronce tego wyjątkowego miejsca. 

Duszpasterze Świętej Wody 



         

KOMENTARZ DO 
EWANGELII 
 

W dzisiejszym tekście 
z Ewangelii czytamy, że 
Piotr sprzeciwił się 
Jezusowi, który pragnął mu 
umyć nogi. W istocie nie 
chciał zgodzić się, by Jezus 
usłużył mu, by Jezus był 
sługą. Ten, który uzdrawiał, 
wskrzeszał z martwych, 
wypędzał złe duchy, potrafił 
uciszyć wiatr, był nazwany 
Synem Najwyższego – ten 
Jezus miałby uniżyć się 
przede mną i umyć mi nogi ? 
Czasami i my zachowujemy 
się w podobny sposób. Nie 
pozwalamy by inni ludzie 
przyszli nam z pomocą, 
ponieważ czujemy, że sami 
sobie poradzimy. Chcemy 
być samowystarczalni, 
zaradni. W rzeczywistości 
jednak, podczas gdy mamy 
co  dać innym ludziom, 
mamy też co wziąć, 
zaczerpnąć od innych. My 
wszyscy, bez wyjątku 
potrzebujemy 
obdarowywać się nawzajem 
i służyć sobie wzajemnie.  
W tym szczególnym dniu, 
gdy mówimy  dużo o służbie 
innym, prośmy Pana byśmy 
z wdzięcznością chcieli 
przyjąć Jezusa, który 
przychodzi do naszego życia 
poprzez służbę bliźnich. 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
 
Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że 
nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do 
Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich 
umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił 
serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, 
Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce 
oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od 
wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, 
nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął 
obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, 
którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona 
Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi 
umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja 
czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». 
Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg 
umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, 
nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego 
Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i 
głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany 
potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I 
wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, 
kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy 
jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział 
szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: 
«Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie 
nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze 
mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i 
Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście 
sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem 
przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam 
uczyniłem». 

Oto słowo Pańskie. 


