


I E L K I  P I Ą T E K

Był to bez wątpienia najbardziej tragiczny 

dzień w dziejach świata. Bóg, który stworzył świat, 

Bóg, który stworzył człowieka, został przez tegoż 

człowieka zabity na krzyżu w osobie Jezusa 

Chrystusa. I tu trzeba powiedzieć, że za słaba 

jest nasza wiara, za mały nasz umysł, abyśmy 

zrozumieli, co tak naprawdę się wtedy na Golgocie 

stało. Krzyż narzędzie zbrodni i drzewo naszego 

zbawienia możemy tylko adorować, jako znak 

zwycięstwa miłości nad grzechem, miłości nad nie-

nawiścią. Lublin od kilkuset lat ma swoje miejsce 

szczególnie związane z przesłaniem płynącym 

z krzyża Chrystusa. Jest to bazylika dominikańska 

na Starym Mieście. Ten kościół, jego sens i zna-

czenie jest ściśle związane z relikwiami krzyża 

świętego. To tutaj nasi ojcowie, dziadowie i wiele, 

wiele pokoleń przychodziło, aby się przed drzewem 

krzyża pomodlić. Aby Go adorować. I my wpisujemy 

się w ten ciąg pokoleń, kiedy klękamy, aby pokłonić 

się drzewu, na którym zawisł zbawiciel świata. Wielki 

Piątek to szczególny dzień w liturgii, nie odprawiamy 

wtedy mszy świętej, tylko adorujemy krzyż i roz-

ważamy Mękę Chrystusa. Tabernakulum w kościele 
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jest puste, ołtarz ofiarny ogołocony. Panuje 

milczenie i zaduma, a my czekamy na światło 

poranka zmartwychwstania. Bo wiemy, że po piąt-

ku, będzie cisza soboty i niedzielny poranek. Każdy 

z nas musi znaleźć swoje osobiste miejsce pod 

krzyżem, także każdy z nas musi wziąć swój krzyż 

codziennego życia. Krzyża nie da się ominąć. 

To Wielki Piątek nam przypomina, że krzyż 

jest wpisany w naszą codzienność, ale nie może 

to być krzyż rozpaczy, lecz nadziei. Tego uczymy 

się od Chrystusa w takie dni jak dzisiejszy. Jest 

to nauka trudna, bolesna i często bardzo dużo 

od nas wymagająca. Ale Chrystus z Krzyża uczy, 

że miłość silniejsza jest niż śmierć. Że życie, 

prawdziwe życie wieczne, osiąga się przez Golgotę. 

Tajemnica krzyża jest wpisana w życie chrześci-

jańskie, a jest to tajemnica zwycięska.
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IELKA SOBOTA I PORANEK 

Z M A R T W Y C H W S T A N I A

To dzień absolutnej ciszy. To odpo-„

czynek po śmierci  Jezusa Chrystusa. Jego ”

zstąpienie do Otchłani. Od lat towarzyszy mi w ten 

dzień starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę. 

Czytamy w niej: Co się stało? Wielka cisza spowiła „

ziemię: wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, 

bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, 

bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził 

tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, 

a poruszył Otchłań .”

Tej ciszy wielkosobotniej już wokół nas 

nie widać. W domach ostatnie sprzątanie i kulinarne 

przygotowania do świąt. Do kościoła ludziska 

przychodzą ze święconką, jest gwarno i wesoło. 

Co niektórzy odwiedzają groby Pańskie. Olbrzymie 

kolejki w świątyniach do spowiedzi. Wielka Sobota 

nam się zatarła. To taki dzień przedświąteczny. 

A przecież cisza jest nam w naturalny sposób po-

trzebna do życia. A cisza z powodu śmierci 

Chrystusa napawa zadumą i refleksją, którą 

winniśmy przemienić w kontemplację. Gdzie jest 
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Bóg? To pytanie stawiało sobie wielu w tym minio-

nym XX wieku. Także tu, w Lublinie, na Majdanku. 

A dziś Chrystus zstępuje do Otchłani. Idzie, „

aby odnaleźć pierwszego człowieka jak zgubioną 

owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą 

zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci: aby wyzwolić 

z bólów niewolnika Adama, wraz nim niewolnicę 

Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem 

Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku 

zwycięski oręż krzyża... A pochwyciwszy za rękę 

Adama, podniósł go, mówiąc: >>Zbudź się, o śpiący, 

i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus<<  . ”

W sobotę wieczorem, już po zmroku rozpoczyna 

się obrzęd Wigilii Paschalnej. Poświęcenie ognia, 

wniesienie światła  paschału  do świątyni, i wielka-– –

nocne orędzie, Exultet: Weselcie się już zastępy „

Aniołów w niebie: weselcie się słudzy Boga   ” –

Liturgia słowa Wigilii Paschalnej jest bardzo roz-

budowana. Składa się w pełnej wersji z dziewięciu 

czytań przeplatanych psalmami. Siedem pochodzi 

ze Starego Testamentu. Przypominają one nam 

o ważnych momentach z historii zbawienia. A potem 

jeszcze Nowy Testament i śpiew radosnego Alleluja. 

Tej nocy pojawia się także liturgia chrzcielna 

i celebrowanie eucharystii. Procesja rezurekcyjna 

jest w Polsce od dłuższego czasu sprawowana 
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na dwa różne sposoby. Albo na zakończenie 

tej Wigilii Paschalnej, albo tak jak dawniej bywało, 

rano, na rozpoczęcie dnia i przed pierwszą mszą. 

My wróciliśmy na Starym Mieście do tradycji 

porannej procesji rezurekcyjnej, która obchodzi 

rynek wokół Trybunału. Gdy miasto śpi, mocniej 

wybrzmiewa radosne Alleluja. A później już śnia-

danie wielkanocne i życzenia. Ja także pragnę 

je przekazać, aby zmartwychwstały Chrystus 

był fundamentem naszego życia. Abyśmy na Nim 

mogli budować naszą egzystencję. A światło 

tej nocy, to znaczy sam Chrystus, oświecał drogę 

naszego życia i prowadził przez różne meandry

codzienności.
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T o m a s z D o s t a t n i
            

                         –  dominikanin 

od ponad 35 lat. Poznaniak żyjący 

w Lublinie.  Publicysta,  t łumacz 

z czeskiego. Prowadzi Fundację Ponad 

Granicami. Zaangażowany w dialog 

ekumeniczny oraz dialog z innymi 

religiami, także dialog społeczny. 

Myślący krytycznie o sobie, swoim 

Kościele i społeczeństwie. Otwarty 

na rozmowę, spotkanie i inne poglądy.
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