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Jezus jest naszym Zbawicielem

Ostatnia Wieczerza, śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie

Każdy grzech oddziela ludzi od Boga. Człowiek sam nie jest w stanie 
pojednać się ze swoim Stwórcą, którego obraził przez wyrządzone 
zło. Bóg z miłości do ludzi posłał na ziemię swego Syna, aby dokonał 
dzieła odkupienia nas od zła grzechu pierworodnego.
Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i jedynym Pośrednikiem 
między nami a Bogiem. Poprzez swą mękę, śmierć na krzyżu i przez 
zmartwychwstanie wprowadził pokój pomiędzy Bogiem a ludźmi.
W liturgii kościoła uobecniają się najważniejsze dzieła zbawcze Chry-
stusa.

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce 
przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?». 
Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mó-
wicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem 
wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. 
Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja 
wam uczyniłem. J 13, 12-15

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem. J 15, 12

(...) Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki 
uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. 
Czyńcie to na moją pamiątkę!». Podobnie, skończywszy wiecze-
rzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymie-
rzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją 
pamiątkę!». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, 
śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. 1 Kor 11, 23-26
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Zbawcze dzieło Jezusa
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Paschał – ozdobna świeca wielkanocna 
symbolizująca Chrystusa Zmartwychwstałe-
go. Widnieją na niej pierwsza (alfa) i ostat-
nia (omega) litera alfabetu greckiego oraz 
cyfrowy zapis roku. Zapalona na początku 
Wigilii Paschalnej od poświęconego ognia 
i uroczyście wniesiona stoi przy ołtarzu 
przez cały okres Wielkanocy. Poza okresem 
paschalnym stoi przy chrzcielnicy i zapalana 
jest podczas chrztów, mszy pogrzebowych 
i w Dzień Zaduszny.

SŁOWNIK
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Zbawcze dzieło Jezusa Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus 
umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został po-
grzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem 
(...). 1 Kor 15, 3-4

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż 
wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo 
zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miej-
sce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Po-
wstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go 
ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie wiec oddaliły 
się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to 
Jego uczniom. Mt 28, 5-8
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Wielki Tydzień 

Wielki Czwartek

Wydarzenia biblijne 

Jezus spożył Wieczerzę Paschalną ze swoimi 
uczniami i ustanowił sakramenty Eucharystii 
oraz kapłaństwa. Modlił się za uczniów, słu-
żył im i okazywał swoją miłość. Przez gest ob-
mycia nóg uczniom Jezus dał przykład poko-
ry i miłości, która polega na służbie drugiemu 
człowiekowi.

Męka i śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie.

Podczas nabożeństwa drogi krzyżowej 
rozważamy cierpienia Jezusa. Wieczorem 
uczestniczymy w liturgii Męki Pańskiej. 
Składa się ona z czterech części: liturgii sło-
wa, adoracji krzyża, Komunii Świętej i prze-
niesienia Najświętszego Sakramentu do 
grobu Pańskiego.
Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie 
odprawia się Mszy Świętej.

Dzień cichej nadziei i modlitewnego ocze-
kiwania na cud Zmartwychwstania. Na-
wiedzamy grób Pański, adorujemy Jezusa 
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Wieczorem bierzemy udział w obrzędach 
Wigilii Paschalnej, która jest obchodzona 
w Wielką Noc z Wielkiej Soboty na Wielką 
Niedzielę.
Części liturgii paschalnej:
 2 liturgia światła – poświęcenie ognia,   
przygotowanie paschału i procesyjne wnie-
sienie go do kościoła oraz ogłoszenie orę-
dzia wielkanocnego;
 2  liturgia słowa – rozważamy wielkie dzie  
ła, jakich Bóg dokonał dla swego ludu;
 2 liturgia chrzcielna – kapłan poświęca   
wodę chrzcielną, a wierni odmawiają przy-
rzeczenia chrztu świętego;
 2 liturgia eucharystyczna – zmartwych-
wstały Chrystus zaprasza nas do stołu eu-
charystycznego.
Zabieramy do kościoła świecę, by zapalić ją 
w czasie uroczystego odnowienia przymie-
rza chrztu świętego.

Liturgia Kościoła

W tym dniu sprawowana jest Msza Wiecze-
rzy Pańskiej. W niektórych kościołach na 
początku tej mszy kapłan dokonuje obmy-
cia stóp dwunastu mężczyznom. Obrzęd 
ten jest symbolem miłości i jedności chrze-
ścijan. Troskę o bliźnich wyraża także proce-
sja z darami przeznaczonymi dla biednych.

Wielki Piątek

Wielka Sobota
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Wielki Tydzień 

Niedziela 
Zmartwychwstania
 Pańskiego

Wydarzenia biblijne 

Syn Boży Jezus Chrystus zmartwychwstał 
trzeciego dnia po swojej śmierci krzyżowej.

Liturgia Kościoła

Z radością uczestniczymy we Mszy Świę-
tej, witamy Zwycięzcę śmierci, piekła 
i szatana. Witamy się pozdrowieniem: 
„Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!” i od-
powiadamy wzajemnie: „Prawdziwie 
zmartwychwstał. Alleluja!”.

„Przez swoją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu; przez swoje 
zmartwychwstanie otwiera nam dostęp do nowego życia (...), «abyśmy 
i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych» 
(Rz 6, 4)” (KKK 654).
Do nowego życia chrześcijanie zostali powołani poprzez chrzest święty. 
Wówczas to wyrzekliśmy się szatana i wyznaliśmy wiarę w Boga w Trój-
cy Świętej. Oczyszczeni z grzechu rozpoczęliśmy życie w Chrystusie. 
Zostaliśmy zatem włączeni w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Staliśmy się Jego braćmi. Dlatego powinniśmy kroczyć drogą Chrystusa, 
który dla nas umarł i zmartwychwstał, abyśmy mogli żyć wiecznie we 
wspólnocie z miłującym nas Ojcem.

Włączeni w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

1. Jakie sakramenty ustanowił Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy?
2. Wymień części Wigilii Paschalnej i wyjaśnij ich symbolikę i znaczenie.
3. Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa jest najważniejszą prawdą naszej wiary?

Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy zmartwych powstać,
z Panem Bogiem królować. Alleluja.
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