
 
 

 

 

 

„OTO DRZEWO KRZYŻA, NA KTÓRYM 

ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA” 

  Ofiara krzyżowa – początek  

i koniec. Życie ludzi skrzyżowało się 

z zamysłem Boga, który uratował 

ludzkość z przekleństwa grzechu. 

Wielki Piątek to nie tylko post ścisły, 

skromne posiłki i to jeszcze 

bezmięsne, czy brak zabaw, 

dyskotek. To nie tylko dzień bez 

sprawowanej Mszy świętej.  

To dzień, w którym gdy kapłan 

ukazuje „drzewo Krzyża, na którym 

zawisło Zbawienie świata” (por. 

Mszał Rzymski 141), my pójdziemy 

za Chrystusem z pokłonem, albo 

będziemy tylko gapiami, którzy 

popatrzą, może się wzruszymy, ale 

dalej pójdziemy swoją drogą,  

a Jezusa zostawimy na krzyżowej 

drodze. Wielki Piątek jest otwarciem, inauguracją 

sakramentów Kościoła w przebitym boku Chrystusa  

– w Jego sercu. Drzewo Krzyża zakwita w owoce drzewa 

Życia. Jak czynię znak krzyża na początku Mszy św.  

– ze czcią? Z szacunkiem? A może na wyścigi, 

machinalnie, czyli z rutyny? Wielki Piątek, to wielki pech 

dla Boga, że zaufał ludziom, czy wielka szansa Bożego 

Miłosierdzia?– odpowiesz na to pytanie także przez 

pobożnie uczyniony znak krzyża, dbając o krzyże  

– na cmentarzach, przydrożne, w domu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROCESJA DO GROBU PAŃSKIEGO 

W Wielki Piątek po modlitwie Po Komunii odbywa się 

procesja do Grobu Pańskiego.  

Procesja jest  postawą liturgiczną  
i ma pokazywać, że tak jak idziemy w 

procesji do jakiegoś konkretnego 

miejsca, tak w całym naszym istnieniu 

zmierzamy do wieczności. Tak jak 

Chrystus dopełnia Paschy przez swoją 

mękę i zmartwychwstanie, tak my 

idziemy za Chrystusem, aby dotrzeć 

do spotkania z Bogiem. Procesja ma 

być także wyrazem wiary, jej 

manifestacją. W tym szczególnym 

dniu może ona także wyakcentować, 

że idziemy za Jezusem aż pod krzyż  

i wierzymy w Jego, a później nasze 

zmartwychwstanie. 
 

SCHEMAT PROCESJI 

„Po modlitwie po Komunii 

Najświętszy Sakrament wystawia się na ołtarzu w 

monstrancji, którą się okrywa przezroczystym białym 

welonem. Kapłan nakłada kadzidło do kadzielnicy, klęka i 

okadza Najświętszy Sakrament, następnie w uroczystej 

procesji przenosi Go do Grobu Pańskiego”. (nr 32 MR 

147). Na początku procesji idzie ministrant z krzyżem, 

obok krzyża ministranci ze świecami, następnie inni 

posługujący i kapłani. Przed kapłanem, który niesie 

Najświętszy Sakrament okryty welonem idzie usługujący z 

dymiąca kadzielnicą, oraz „najlepiej dodatkowi usługujący 

ze świecami”. Gdy procesja dotrze do grobu, kapłan 

odmawia modlitwę, a potem wraz z usługującymi udaje się 

do zakrystii. 
 

OBNAŻENIE OŁTARZA W PREZBITERIUM 

Według teologii liturgii ołtarzem jest sam Jezus Chrystus, 

stąd tak wielka cześć dla niego. Symbolikę tego obrzędu 

można wyjaśnić jako opuszczenie Chrystusa przez 

najbliższych. Pusty, obnażony ołtarz można zinterpretować 

w kontekście Wielkiego Piątku, dnia ścisłego postu i 

pokuty, dnia Męki naszego Pana, kiedy to nie odprawia się 

Mszy św. 

 

8.Welon naramienny, oraz świece wykorzystane  

do przeniesienia Najświętszego Sakramentu z Ciemnicy na 

ołtarz, a później z ołtarza do Grobu Pańskiego. 

9.Welon, do przykrycia Najświętszego Sakramentu  

w monstrancji.  

Więcej wskazówek praktycznych można znaleźć  

w Zwycięzca śmierci lub  Kompendium ceremoniarza 

 Wielki Tydzień. 

 

„Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż wspomina swe narodzenie 

z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. ” 

(LIST OKÓLNY O PRZYGOTOWANIU I OBCHODZENIU ŚWIĄT PASCHALNYCH, 16 styczeń 1988r.) 

 

 

1. Szaty liturgiczne dla celebransa, w kolorze czerwonym. 

Dla pozostałych kapłanów, komże i stuły. 

2. Mszał Rzymski (ustawić na stronie 133-147) lub 

przygotować księgę Święte Triduum Paschalne. 

3. Lekcjonarz, oraz teksty dla wykonujących Mękę Pańską 

(jeśli istnieje taka potrzeba to również mikrofony). 

4. Krzyż przeznaczony do adoracji (przykryty fioletowym, 

bądź czerwonym płótnem). 

5. Świece, które będą wykorzystane do procesji przy krzyżu 

i później do jego adoracji. 

6. Puryfikaterz (ręczniczek) do wycierania krzyża 

adoracyjnego, przy ucałowaniu. 

7. Obrus, korporał, świece ołtarzowe, pateny komunijne 

oraz kołatki potrzebne do obrzędu komunii. Kołatki również 

wykorzystuje się później do procesji Najświętszego 

Sakramentu do Grobu Pańskiego.    
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