
 

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 

Chrystusa. W tym dniu odprawiana jest Msza Św. Krzyżma oraz Wieczerzy 

Pańskiej.  

Podczas Mszy Św. Krzyżma, święci się oleje potrzebne do udzielania 

sakramentów chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, a także do konsekracji 

kościołów i ołtarzy oraz olej chorych używany przy sakramencie namaszczenia 

chorych. Zazwyczaj kapłani odprawiają tę Mszę Św. w katedrze ze swoim 

biskupem i odnawiają wtedy przyrzeczenia złożone podczas przyjmowania 

sakramentu kapłaństwa. W tym roku, z racji epidemii, ta Msza Św. będzie 

odprawiana przez naszego arcybiskupa w jego kaplicy o godz.11.00. Jej 

retransmisja będzie dostępna na Facebooku diecezji:  

https://www.facebook.com/EgliseAlsace  

Krzyżmo to jest oliwa zmieszana z balsamem (balsam symbolizuje Ducha 

Świętego). Oznacza Chrystusa, w którym człowieczeństwo złączone jest z 

bóstwem. Jest symbolem mocy Bożej. 

Msza Św. Wieczerzy Pańskiej jest sprawowana w tym roku we wszystkich 

parafiach diecezji o godz. 18.00, bez udziału wiernych (również w kościele 

Matki Bożej z Lourdes - będę ją sprawował z ks. Piotrem). 

 

 

 



Propozycje, które na ten dzień mam dla was, są następujące:  

• Ponieważ z racji epidemii niemożliwy jest dla was udział w Mszy Św. w 

kościele, włączcie się duchowo w transmitowaną liturgię Mszy 

Wieczerzy Pańskiej. Przyjmijcie Komunię duchową (sposób przyjęcia tej 

komunii został wcześniej podany). 

• W trakcie tej liturgii po śpiewie „Chwała na wysokości” milkną dzwony 
i organy. Nie będą one używane w liturgii aż do Wigilii Paschalnej. 
Jeżeli w domu macie dzwonki, to dzieci mogą włączyć się podczas 
„Chwała” poprzez dzwonienie w łączności z transmitowaną liturgią i 
biciem dzwonów w kościołach. 

•  Dziś i w kolejne dni można wieczorem odmówić wspólnie nieszpory – 

wieczorną modlitwę Kościoła. Teksty znajdziemy na stronie 

www.brewiarz.pl i w aplikacjach telefonicznych. 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i 

Kapłaństwa. Stad też proponuję, aby wraz z całą rodziną w tym dniu 

podziękować Bogu za dar Eucharystii. Możecie odszukać obrazki od I Komunii 

św. oraz książeczki czy różaniec.  Położyć je w miejscu modlitwy i pomodlić się 

za rodziców i dzieci, za chrzestnych i kapłana, który przygotowywał was do I 

spowiedzi, I Komunii św. i udzielał tych sakramentów (każdy może spisać swoich 

chrzestnych i kapłanów na wspólnej kartce).  Pomódlcie się za kapłanów, którzy 

prowadzili was i prowadzą drogą wiary (wypiszcie ich imiona i nazwiska na 

kartce). Pomódlcie się o powołania kapłańskie i zakonne.   

W tym dniu, w wielu parafiach jest tradycja obmycia stóp na pamiątkę tego, 

co Jezus uczynił w Wieczerniku. Oto propozycja o. Wiesława Dawidowskiego 

(www.wiez.com.pl): Tego dnia przygotujcie sobie miskę, dzban z wodą, ręczniki. 

Potem usiądźcie w kręgu, przeczytajcie koniecznie Ewangelię o ustanowieniu 

Eucharystii (Łukasz 22) i o umyciu nóg (Jan 13,1-15). Niech ojciec rodziny umyje 

stopy żonie, żona mężowi, dzieci rodzicom, rodzice dzieciom. Przecież wasza 

rodzina to domowy Kościół, a wy jesteście jego kapłanami, bo od chrztu nosicie 

w sobie kapłaństwo powszechne. Jezus nie zarezerwował aktu umycia nóg dla 

biskupów i księży, ale mówił do uczniów: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 

umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi”. 

Pamiętajmy o tym, że kolejny dzień, to Wielki Piątek: dzień abstynencji i 

postu ścisłego.  

 

 



WIELKI CZWARTEK - refleksja 

Jesteśmy w okresie (miejmy nadzieje, że przejściowym), kiedy nie możemy 

otrzymywać sakramentów św., które są źródłem naszego życia duchowego. 

Nasze połączenie się z Odkupieńczą Łaską Chrystusa realizuje się jedynie na 

drodze wiary i miłości, i dzięki temu sakramenty święte, które przyjmujemy, 

stają się kanałami tej Łaski, która do nas płynie.  I jeżeli dziś, z racji pandemii, 

jesteśmy odcięci od tych sakramentów świętych, to musimy czerpać siłę z tego 

źródła Odkupieńczej Miłości tylko przez naszą wiarę i miłość. A to wymaga 

od nas większej mobilizacji. Warto tutaj przypomnieć, że sakramenty święte, 

gdy są przyjmowane bez wiary i miłości lub gdy ta wiara i miłość są słabe, 

wtedy stają się one mało owocne, gdy chodzi o ich wpływ na życie duchowe 

oraz codzienną postawę życia. Może to dotyczyć zarówno kapłanów, jak i 

świeckich. Stąd zadajmy sobie dziś najważniejsze pytanie: pytanie o moją 

wiarę i moją miłość do Boga, która z tej wiary się rodzi. Bez odpowiedzi na to 

pytanie dalsze refleksje mogą zostać zawieszone w próżni lub pozostać w 

sferze „pobożnych marzeń”. Ten „post od sakramentów św.” który 

przeżywamy, zwiększa pragnienie otrzymania sakramentów świętych, jak 

również naszą wdzięczność za te wielkie dary Boga.   

Szczególną wartość w przepływie do naszego życia Łaski Bożej ma sakrament 

Eucharystii, którego pamiątkę ustanowienia obchodzimy w dniu dzisiejszym. Jak 

mówił św. Jan Paweł II: „W Eucharystii zawiera się bowiem „całe duchowe dobro 

Kościoła, a mianowicie sam Chrystus... Dlatego Eucharystia przedstawia się jako 

źródło i szczyt całej ewangelizacji".   

 

Kolejny Wielki Czwartek. W tym roku inny niż zazwyczaj, gdyż przeżywacie 

go sami lub w rodzinie, jedynie w duchowej łączności z kościołem parafialnym. 

Może warto zapytać siebie w ten niezwykły wieczór, czym jest dla mnie, dla 

ciebie, Eucharystia? Czy cenisz ją sobie jak chleb codzienny? A może tak jesteś 

zabiegany za tym codziennym chlebem, że ten pokarm duchowy, jakim ona jest, 

został zapomniany, odsunięty na dalszy plan, na margines życia… 

Gdy Matka Teresa z Kalkuty zakładała w Moskwie dom Sióstr Miłosierdzia, które 

miały pracować w szpitalu, zażądała pokoju na kaplicę oraz obecności księdza. Po 

jakimś czasie powiedziała: „Wkrótce nastąpiło coś dziwnego. Przyszedł do mnie 

dyrektor i zapytał: Co się dzieje w moim szpitalu? Pielęgniarki i pielęgniarze są 

daleko lepsi dla pacjentów, a ci nie mają takich pretensji, jak przedtem. Ja mu 

odpowiedziałam: Musi pan zrozumieć, że teraz jest tu tabernakulum. Jezus żyje w 

tym domu przez dwadzieścia cztery godziny i mamy tu Mszę Świętą. Gdy jest 

odprawiana Msza Święta, przychodzi sporo ludzi do kaplicy, choć ich nie za-

praszamy. Wielu przyprowadza dzieci i prosi, aby je pobłogosławić. Dyrektor 

pochylił głowę, podziękował i odszedł". 



A jaką wartość ma Msza Święta dla mnie? Czy zawsze z radością idę na Mszę 

Świętą, aby zaczerpnąć u Jezusa siły do dobrego życia? Czy nie opuszczam 

niedzielnej Mszy św.? Czy stać mnie na to, aby niekiedy i w dzień powszedni 

przyjść na Eucharystię? Pamiętajmy, że stosunek do Eucharystii był i jest 

wykładnikiem naszej wiary. André Frossard, członek Académie française, 

powiedział: „Ze wszystkich darów, które ofiarował mi chrystianizm, Eucharystia 

wydaje mi się najpiękniejszym". Czy my również myślimy podobnie?  

 

Bez uczestnictwa w Eucharystii nie ma chrześcijaństwa. Bez Eucharystii 

chrześcijanin jest jak uschnięta gałąź. Warto o tym pomyśleć. Niektórzy mówią: 

„Modlę się w domu, do kościoła nie chodzę, bo Bóg jest wszędzie". Na pewno jest 

wszędzie. Żal jednak tych, którzy zagubili swoją drogę do Kościoła i nie wiedzą, 

jak ją odnaleźć. Żal zwłaszcza tych, którzy wzięli tak zwany rozwód z Kościołem, 

wierzą w swoje zdolności, swoją wielkość. Dziś może jeszcze są zdrowi, piękni, 

niezależni. Ale może przyjść kiedyś taki dzień, kiedy to wszystko pryśnie jak 

mydlana bańka. Może się zdarzyć wypadek, który przekreśli wszystkie plany i 

marzenia. Może nadejść taki dzień, kiedy zabraknie zdrowia i sił już nie będzie, 

aby wyjść z domu. Wtedy będą czekać na odwiedziny. Nikt jednak nie zadzwoni, 

a tym bardziej nie przyjdzie. Być może zaboli, że nie jest się już nikomu 

potrzebnym. Wszyscy zapomnieli. Może dopiero wtedy zatęsknią za Jezusem. 

Może zechcą wtedy wrócić, ale czy zdążą? Czy wystarczy czasu, aby uwierzyć do 

końca? Odnaleźć siebie i to, co najważniejsze? Jakże łatwo jest zredukować 

wiarę, Boga, Kościół tylko do zwykłych uroczystości religijnych. Na co dzień 

jest to temat, którego często nie porusza się. Na co dzień Jezus jest nieobecny. 

Dopiero gdy przyjdzie ciężkie doświadczenie, człowiek zaczyna czegoś szukać. 

Ukojenia duchowego w Chrystusie. W Eucharystii i przez nią pięknieje 

człowiek. To droga do budowania siebie, rodziny. To nasza nadzieja. 

Eucharystia jest sakramentem jedności, który łączy i zespala rodziców i dzieci, 

dziadków i wnuki, stwarza najgłębszą więź pokoleń. Msza Święta to 

najpiękniejsza szkoła życia. Szkoła, która uczy przyjaźni i miłości, bez oglądania 

się na wzajemność; szkoła, która uczy, jak wybaczać tym, którzy wybaczać nie 

chcą, szkoła, która uczy miłosierdzia dla świata, który nie jest miłosierny. 

Pamiętajmy: ludzie będą wracać do Kościoła wtedy, gdy my będziemy 

wychodzić z niego odmienieni. 

 

 

 

 

 

 

 



Przychodzimy do kościoła (tego roku wyjątkowo w sposób duchowy), aby przeżyć 

swoje osobiste spotkanie z Jezusem. Przychodzimy ze swymi radościami, bólami, 

może chorobami, grzechami. Przychodzimy, aby zaczerpnąć ze Źródła, aby posilić 

się Chlebem Życia, aby w drodze wiary nie ustać, nie poddać się, nie zrezygnować, 

by nauczyć się mądrze żyć i godnie umierać.  

 

Przeżywamy Wielki Czwartek. Dziękujmy Bogu za ten dzień, za dar Eucharystii i 

kapłaństwa. I życzmy sobie nawzajem, byśmy szli napełnieni radością i podziwem 

ze spotkania ze świętą Eucharystią, byśmy doświadczali oraz głosili innym prawdę 

o słowach, którymi Jezus pożegnał się ze swoimi uczniami: „A oto Ja jestem z 

wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". W szczególny sposób jest 

obecny w Eucharystii.  

 


