
Komentarze na Wielki Piątek

Wprowadzenie do liturgii
Przeżywamy dziś  w liturgii  Wielki  Piątek,  najsmutniejszy  dzień  w ciągu  całego  roku 

kościelnego. Od niepamiętnych czasów jest on dla chrześcijan dniem żałoby i postu, ponieważ 
tego dnia umarł Chrystus.

Dziś  zgromadziliśmy  się  na  liturgii,  aby  uobecnić  Jego  mękę,  śmierć.  I  stąd  puste 
tabernakulum, obnażony ołtarz, milczące dzwony i organy, matowy głos kołatek. Od pierwszych 
wieków chrześcijaństwa Kościół  nie sprawował nigdy w tym dniu Eucharystii.  Podobnie jest 
dziś. Na liturgię wielkopiątkową składają się: liturgia słowa, Adoracja Krzyża i Komunia św.

Za chwilę kapłan w otoczeniu asysty uda się do ołtarza i leżąc krzyżem będzie się modlił  
na wzór Jezusa modlącego się przed męką w Ogrójcu. Wszyscy modlimy się w tym czasie w 
postawie klęczącej.
Wprowadzenie do liturgii słowa

Liturgia  słowa ukazuje nam tajemnicę cierpienia i  śmierci  Jezusa Chrystusa.  Cierpiący 
Sługa Jahwe doświadczany we wszystkim na nasze podobieństwo jest  posłuszny Ojcu aż do 
śmierci. W Pasji na słowa: "I skłoniwszy głowę wyzionął ducha", wszyscy klękamy na znak, że 
śmierć Jezusa uobecnia się tu i teraz dla nas.
Modlitwa powszechna

Teraz nastąpi druga część liturgii słowa – modlitwa powszechna. Dziś ma ono szczególnie 
uroczysty  charakter.  Składa  się  na  nią  10  wezwań,  w  których  kapłan  modlić  się  będzie  w 
najważniejszych intencjach Kościoła i świata. Każda poszczególna modlitwa kapłana, na którą 
wierni odpowiadają: "amen", poprzedzona jest wezwaniem i chwilą ciszy.
Przed adoracją Krzyża

Druga część Liturgii Męki Pańskiej to Adoracja Krzyża. 
W  Jerozolimie  miejsce,  gdzie  stał  Krzyż  na  Kalwarii  stanowi  własność  Kościoła 

Prawosławnego.  Na  mocy dekretu  sułtana  jeden raz  w roku w Wielki  Piątek  katolicy  mogą 
korzystać  z ołtarza  stojącego w miejscu Krzyża.  Dokonuje się tam obrzęd zdjęcia  z Krzyża. 
Nasza parafia dziś pragnie także na wzór Jerozolimski oddać cześć Krzyżowi. Za chwilę kapłani 
wniosą Krzyż od głównych drzwi kościoła. Zróbmy na ten moment szerokie przejście – Krzyż 
bowiem  jest  duży  i  ciężki.  Następnie  po  ustawieniu  Krzyża  przed  ołtarzem  będą  kolejno 
wyjmowane gwoździe z ran Pana Jezusa,  opuszczane ręce.  Po śpiewie kapłana „Oto drzewo 
Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata” odpowiemy „pójdźmy z pokłonem”, uklękniemy 
na dwa kolana i pozostaniemy w postawie klęczącej aż chór prześpiewa pieśń.

Po  wyjęciu  trzeciego  gwoździa  z  ran  Jezusowych  zdjęty  z  Krzyża  Chrystus  zostanie 
owinięty w całun i położony na ołtarzu. Całujemy potem Krzyż Chrystusa na którym dokonało 
się nasze Zbawienie. Najpierw kapłani, siostry zakonne, służba liturgiczna i wszyscy wierni. Przy 
adoracji  składamy  ofiary,  które  są  przeznaczone  na  utrzymanie  Bazyliki  Grobu  Bożego  w 
Jerozolimie.
Przed Komunią świętą

Rozpoczyna się trzecia i ostatnia część wielkopiątkowej liturgii – Komunia św. Kościół, 
chociaż  nie  sprawuje  w  dniu  dzisiejszym  Mszy  św.,  to  jednak  pragnie  karmić  nas  Ciałem 
Chrystusa. Ze szczerą wdzięcznością przystąpmy teraz do stołu Pańskiego.
Przed procesją do Bożego Grobu

Dobiega  końca  dzisiejsza  liturgia.  Za  chwilę,  na  podobieństwo  Józefa  z  Arymatei  i 
Nikodema, w procesji przeniesiemy Najświętsze Ciało Chrystusa do Bożego Grobu.

Potem będziemy adorować Zbawiciela, dziękując Mu za owoce Jego męki i śmierci.
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