
Wielki czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej (komentarze)

przed rozpoczęciem liturgii
Gromadzimy  się  w  dzisiejszy  wieczór  wokół  Chrystusa  Pana  jak  uczniowie  na 

Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza 
nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas  
nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam.

Zanim  odejdzie  do  Ojca  zostawi  nam  Testament  miłości,  mimo  nocy  zdrady  
i niewierności, mimo bliskiej męki i śmierci krzyżowej. Tym Testamentem jest On sam. 
Pozostał z nami pod osłoną znaków sakramentalnych, zwłaszcza Eucharystii i kapłaństwa, 
których ustanowienie dziś wspominamy. Sprawia to Duch Święty, którego mocą żyjemy 
i  uświęcamy  się.  Odchodząc  Chrystus  zobowiązał  nas  jednak  do  wzajemnej  miłości. 
Zostawił nam wymowny przykład; umywając nogi swoim uczniom, kazał nam kierować się 
w  życiu  tą  samą  zasadą  miłości  -  „To  jest  moje  przykazanie,  abyście  się  wzajemnie 
miłowali, tak jak ja was umiłowałem”.

przed I czytaniem
Liturgia  dzisiejszego  wieczoru  rozpoczyna  doroczny  obchód  świąt  naszego 

wyzwolenia opisem uczty paschalnego baranka, którego spożywał naród wybrany w noc 
swojego  wyzwolenia.  To  wyzwolenie  było  początkiem  także  naszego  wyzwolenia, 
dokonanego  przez  Chrystusa,  Bożego  Baranka,  który  przez  swoją  Krew  wyrwał  nas  
z niewoli grzechu i śmierci.

przed II czytaniem
Pokarmem wyzwolenia Ludu Bożego Nowego Przymierza jest Eucharystia. Święty 

Paweł  Apostoł,  jako  jeden  z  pierwszych,  bo  dwadzieścia  lat  po  śmierci  Chrystusa 
przekazuje nam opis jej ustanowienia. Pokarm eucharystyczny jest ucztą paschalną nowego 
Baranka.

przed Ewangelią
Postawa  Chrystusa  umywającego  nogi  uczniom,  postawa  pełna  miłości  jest 

warunkiem owocnego udziału w Eucharystii. Do prawdziwej miłości, nie szukającej swego, 
zobowiązuje  nas  dziś  Chrystus.  Postawa  miłości  jest  najważniejszym  przykazaniem 
uczniów Chrystusa. Miłość jest oczyszczeniem i prawdziwym obmyciem z grzechów.

po modlitwie po Komunii
Za chwilę Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do kaplicy przechowania, 

zwanej tradycyjnie ciemnicą.
Obrzęd  ten  symbolicznie  nawiązuje  do  wydarzeń  rozegranych  po  Ostatniej 

Wieczerzy:  modlitwy w Ogrójcu,  aresztowania  i  pobytu Jezusa w więzieniu.  Wdzięczni 
Jezusowi  za  dar  Eucharystii  adorujmy  Go  dziś  wieczorem  oraz  jutro  w  Najświętszym 
Sakramencie.

Jutro,  zgodnie  z  wielowiekową  tradycją,  nie  sprawuje  się  Mszy  św.  Jednak  
w godzinach popołudniowych Kościół gromadzi się na sprawowanie Liturgii na cześć Męki 
i  Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. W naszej parafii  nabożeństwo to zacznie się  
po Drodze Krzyżowej,  którą  rozpoczniemy o godzinie 16.00.  Wielki  Piątek przeżyjmy  
w skupieniu i ciszy. Jutro obowiązuje post ścisły.


