
 

W rodzinie katolickiej krzyż winien być umieszczony w centralnym miejscu domu. Jego 

obecność domaga się określonego stylu życia i odważnego wyznawania własnej wiary na co 

dzień. Krzyż ma kształtować tożsamość członków rodziny w jej życiu codziennym. Nie 

wstydźmy się umieścić krzyża również tam, gdzie przyjmujemy gości. Może dla kogoś z 

odwiedzających cię będzie to impuls do zapytania o Chrystusa? Możesz też mieć krzyż w 

sypialni lub w miejscu, gdzie się modlisz. Odpowiedz sobie dziś na pytanie: gdzie został 

umieszczony krzyż w moim domu? W jaki sposób podkreślam jego obecność? Jeśli w 

Twoim domu nie ma jeszcze krzyża, zawieś go. Niech będzie wyrazem wiary Twojej i Twojej 

rodziny. Trzeba też sobie postawić pytanie: czy noszę na szyi ten krzyż Chrystusa? Mniej 

istotne jest to, czy będzie on drewniany, na rzemyku, czy złoty na ozdobnym łańcuszku. Czy 

będziesz go nosił pod ubraniem, czy też tak, aby wszyscy mogli go zobaczyć. Niech będzie 

dla Ciebie przypomnieniem, by zawsze żyć tak, jak Chrystus żyłby na Twoim miejscu.  

Dziś, w Wielki Piątek, ustawcie krzyż Chrystusa na stole lub w innym centralnym miejscu, 

a przy nim dwie świece. Jeżeli jest on zasłonięty, to podczas adoracji krzyża (w momencie, 

gdy będzie to czynił kapłan), zdejmijcie zasłonę.  

Kiedy w ciągu dnia będziecie gromadzić się przy krzyżu, możecie odmówić Koronkę do 

Bożego Miłosierdzia, odprawić Drogę Krzyżową (zob. załącznik) lub – jeśli nie 

przyłączycie się do transmisji Liturgii Męki Pańskiej – odczytajcie z podziałem na role 

Ewangelię o Męce Pańskiej (tym razem z Ewangelii św. Jana – 18, 1-19, 42. Tekst znajdziecie 

na stronach internetowych). 

Podsumowaniem modlitwy niech będzie adoracja krzyża w dłuższej ciszy. Jeśli macie na 

szyi krzyżyk, możecie go wziąć do ręki, spojrzeć na niego, podziękować za zbawienie, które 

przyszło przez krzyż, ucałować go. 

W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Można ją 

znaleźć pod adresem: www.ocalenie.info, który zawiera propozycje modlitw na ten czas 

pandemii.  

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa niepełne) oraz 

powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i alkoholu.  

Informacje o przeżywaniu Wielkiego Tygodnia i  świętowaniu Wielkanocy w okresie 

epidemii można znaleźć m.in. na stronie: https://swietawdomu.pl/  

http://www.ocalenie.info/
https://swietawdomu.pl/
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W tym roku, wyjątkowo w naszych domach, klękamy lub stajemy przed 

krzyżem, aby oddać mu cześć i adorować go w ciszy naszych serc. Jesteśmy 

dziś pod tym krzyżem, na którym zawisł Chrystus - zbawienie świata. 

Chrystus odkupił nas nie przez fakt cierpienia, ale dlatego, że to cierpienie 

przepełnił miłością do człowieka. To właśnie dzięki Miłości cierpienie 

nabrało zbawczego charakteru. Dziś, wpatrując się w ten krzyż, spróbujmy 

zobaczyć w nim naszą własną twarz, nasze własne wnętrze. W dzisiejszym 

pierwszym czytaniu prorok Izajasz, mówiąc o męce Chrystusa, zadaje pytanie: 

kto się przejmuje Jego losem?  Patrząc na moją twarz i na to, co jest w moim 

sercu, w świetle tego krzyża stawiam sobie Izajaszowe pytanie: czy ja, uczeń 

Chrystusa, przejmuję się Jego losem? Oznacza to również: czy przejmuję 

się własnym losem, własnym życiem, własnym zbawieniem. I dalej: czy czuję 

się odpowiedzialnym za to, aby On-Bóg był znany i kochany przez innych. 

Szczególnie moich bliskich, znajomych, ale także tych dalekich, nieznanych. 

Słuchając opisu Męki Pańskiej, usłyszeliśmy pytanie, które Jezus skierował 

do grupy ludzi, którzy przybyli, by Go pojmać: Kogo szukacie? Kiedyś zadał 

podobne pytanie dwóm młodzieńcom, którzy dowiedziawszy się od Jana 

Chrzciciela, że Jezus jest Mesjaszem, poszli za Nim. Wtedy Jezus odwrócił się 

i zapytał: czego szukacie? Oni odpowiedzieli pytaniem: Nauczycielu, gdzie 

mieszkasz? I usłyszeli odpowiedź: „Chodźcie, a zobaczycie”. I dokąd 

zaprowadził tych uczniów? Nie tam, gdzie zapewne chcieliby być, ale do 

tłumów ludzi, do chorych, a potem do Ogrojca i ... pod Krzyż.  

 

Dziś, wpatrując się w ten krzyż, który jest w moim domu, zadaję sobie pytanie: 

czego w życiu szukam? Za kim podążam? Co jest dla mnie najważniejsze?  

 

Przez sakrament chrztu św. stałem się uczniem Jezusa. Wybór ten został na 

nowo przypieczętowany przez sakrament pokuty, Komunii św. i bierzmowania. 

Ale czy staram się podtrzymywać, pogłębiać te więzy przyjaźni z Nim? W 

relacjach międzyludzkich: małżeństwie, rodzinie, przyjaźni trzeba te więzy 

pielęgnować, ożywiać – tak, aby przyzwyczajenie nie wzięło góry nad miłością; 

aby uniesienie i radość z poszukiwań nie zostały pokryte kurzem czasu i rutyny. 

Podobnie jest w naszej relacji z Bogiem - tę relację musimy pielęgnować.  

 

 

 



I my, podobnie jak wspomniani uczniowie z Ewangelii, zadajemy to pytanie, 

zwłaszcza w chwilach trudnych doświadczeń, a może nawet w tym czasie 

pandemii, Panie, gdzie jesteś? Gdzie Ty mieszkasz? I Chrystus daje nam 

dzisiaj, w ten wielkopiątkowy wieczór, dwa najpewniejsze adresy 

tymczasowego zamieszkania na ziemi, którymi są: Eucharystia i Człowiek.   

Eucharystia – Bóg prosty i ubogi w kawałku chleba. Jednocześnie Król 

Wielkiej Chwały, Niepojęty. Za ten dar Eucharystii, w której Bóg pozostał 

pośród nas, dziękowaliśmy w dniu wczorajszym. Eucharystia z krzyżem jest 

nierozerwalnie złączona, gdyż jest ponowieniem i uobecnieniem Ofiary 

Krzyża. Dlatego dziś, w Wielki Piątek, jedyny raz w roku nie sprawuje się 

Eucharystii w żadnym kościele. Doceniajmy więc dar Eucharystii - idąc na 

Mszę św., idziemy bowiem pod krzyż Chrystusa.  

 

Drugim miejscem zamieszkania Boga na ziemi jest człowiek - stworzony na 

podobieństwo i obraz Boga. Drugi człowiek - to miejsce spotkania Boga.  

 

Dzisiaj, kontemplując oblicze cierpiącego Chrystusa, postawmy sobie 

pytania: jaka jest moja osobista relacja z Bogiem? Czego w życiu szukam i na 

jakich wartościach go buduję? Czy mam czas na spotkanie z Bogiem obecnym 

w Eucharystii i jak wyglądają spotkania z Nim w drugim człowieku?   

 

W świetle Chrystusowego krzyża, patrząc na własną twarz i na własne 

wnętrze, sami odpowiedzmy sobie na te pytania. 


