
WIELKA SOBOTA 

Wielka Sobota jest czasem przejmującej ciszy i dogłębnej tęsknoty. Ale i próbą naszej wiary i zrozumienia 

nauki Jezusa. Jak zachowamy się w czasie, kiedy pozornie Go nie ma? Kiedy wydaje się, że odszedł 

bezpowrotnie, a wszelka nadzieja ustała? Przez tę ciszę przeprowadzają nas Jutrznia, Godzina Czytań, 

Modlitwa w ciągu dnia, a później jedyne sobotnie Nieszpory w ciągu całego roku liturgicznego. Uczą 

zaufania Temu, który zapowiedział swoje Zmartwychwstanie i który obiecał, że nigdy nas nie opuści. 

Liturgia Godzin jest jedyną liturgią sprawowaną tego dnia (wieczorne obrzędy należą już do Niedzieli 

Zmartwychwstania). Ten czas jest dla nas, przeżywających rekolekcje, szczególnym momentem 

przygotowania do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przez trzy szczególne obrzędy, podobne do tych, 

które towarzyszą dorosłym katechumenom przygotowującym się do chrztu – obrzęd wyznania wiary i 

obrzęd błogosławienia uszu i ust (w czasie Modlitwy w ciągu dnia) oraz celebrację o imieniu 

chrześcijańskim (w czasie Nieszporów). Przez te chwile, mające nam jeszcze bardziej uświadomić moc 

płynącą z chrztu i pomóc otworzyć się na Bożą łaskę, również przeprowadza nas Liturgia Godzin. Tego dnia 

jesteśmy zachęceni do podjęcia postu w intencji katechumenów. Zachęcam, aby – decydując się na jego 

podjęcie – rozszerzyć go w tym roku również na deuterokatechumenów, przeżywających swoje rekolekcje 

w sposób szczególny, ale przecież nie mniej ważny i nie mniej wypełniony Bożym działaniem.  

Wraz z zapadnięciem zmroku kończy się drugi dzień Triduum Paschalnego. 

 

Jutrznia (7.30) 
 

Podczas nocnej celebracji Wigilii Paschalnej liturgia przewiduje uroczyste odnowienie przymierza chrztu 

świętego. To akt świadomego podjęcia zobowiązań wynikających z tego sakramentu, ale i świadomego 

przyjęcia dziecięctwa Bożego i włączenia do Kościoła. Do tego aktu przygotowuje nas cała formacja 

deuterokatechumenalna, której ostatnim elementem są dodatkowe obrzędy, włączone w dzisiejszą Liturgię 

Godzin. 

Jednym z nich jest dziękczynienie za swojego patrona, związane z otrzymanym podczas chrztu imieniem. 

Czasem zdarza się tak, że o swoim patronie wiemy niewiele. Warto dzisiaj poświęcić trochę czasu, aby tę 

wiedzę pogłębić. 

Dziś Kościół nie sprawuje liturgii innej niż Liturgia Godzin. Chrystus spoczywa w grobie. Ołtarz jest 

obnażony. Nie rozdziela się Komunii świętej. Kościół trwa na modlitwie w oczekiwaniu na 

zmartwychwstanie. 

Teksty Jutrzni koncentrują się wokół śmierci. Jednak jest to śmierć życiodajna. Chrystus zstępuje do Otchłani, 

aby wyprowadzić z niej tych, którzy oczekiwali tam od początku dziejów, którzy zmarli przed Jego przyjściem 

na świat i Jego Męką. 

Modlitwę próśb warto rozbudować o własne wezwania. 

Kończąca Jutrznię modlitwa łączy tajemnicę chrztu z przejściem od śmierci do życia. 

Kościół woła o uwolnienie od śmierci. Niech to wołanie stanie się także naszym wołaniem. 
 
 

Godzina czytań (11.30) 
 

Dzisiejsza Godzina czytań w normalnych warunkach sprawowana jest zwykle tak jak wczorajsza – razem z 

Jutrznią, przy udziale wiernych. Około południa zajęci jesteśmy zwykle przygotowaniem koszyczków 

wielkanocnych, które niesiemy potem do kościoła. Tymczasem to wszystko należy do dnia jutrzejszego. Jest 

przygotowaniem wielkanocnego śniadania. 

W tym wyjątkowym roku tradycja schodzi na dalszy plan. Ma to jednak jakiś plus – możemy skupić się na 

tym, co tak naprawdę czyni Kościół tego dnia. Na czekaniu. 

Teksty tej Godziny mówią o śmierci, o swoistym "odpoczynku" po dziele, jakiego Bóg dokonał. Według 

Księgi Rodzaju po stworzeniu świata Bóg "odpoczął", co stało się początkiem obchodzenia szabatu – świętego 

dnia judaizmu. Śmierć Chrystusa jest więc źródłem nowego stworzenia, "odpoczynkiem", który staje się 

największym świętem dla chrześcijan, prowadzi bowiem do nowego życia, wykraczającego ponad ten świat 

do wieczności. 



Chrystus został złożony do grobu. Ale choć wszystkim wydaje się, że w nim przebywa, On zstępuje do 

Otchłani, aby najpierw tam ogłosić zwycięstwo nad śmiercią. Przepiękna starożytna homilia opowiada o 

spotkaniu Chrystusa z Adamem i wyprowadzeniu go ze snu śmierci na tron chwały w niebie. Warto zatrzymać 

się dłużej nad zawartą tu symboliką, rozważyć ją i przemodlić. Chrystus to nowy Adam, życie 

przeciwstawione jest śmierci, mamy rajski ogród i Ogród Oliwny, drzewo rajskie i drzewo krzyża, mamy ranę 

w boku Chrystusa i Ewę wywiedzioną z boku Adama. W zestawieniu z tekstami z wczoraj wyłania się stąd 

cudowny obraz Kościoła – Oblubienicy Chrystusa, ciała z Jego Ciała, wyrosłego z sakramentów chrztu i 

Eucharystii. 

Rozważanie tekstów tej Godziny przygotowuje nas do odnowienia przymierza chrztu, którego dzisiaj 

dokonamy. Przez chrzest bowiem opowieść o Chrystusie i Adamie staje się także opowieścią o naszym życiu.  
 
 

Modlitwa w ciągu dnia (13.00) 
 

Kościół przewiduje trzy formuły odprawienia tej Godziny. Ze względu na porę wybieramy Modlitwę 

południową. Antyfona do psalmów pomoże nam powrócić do tego, co przeżyliśmy podczas Godziny czytań. 

Podczas Triduum w formie rekolekcji Modlitwa w ciągu dnia rozbudowana jest o dodatkowe obrzędy, 

wzorowane na tych, które przeżywają katechumeni, przygotowujący się do przyjęcia chrztu. To obrzęd 

"Effetha!" i uroczyste wyznanie wiary. 

Obrzęd "Effetha!" (lub "Effatha!"), to znaczy "Otwórz się!", nawiązuje do sceny uzdrowienia głuchoniemego, 

opisanej w Ewangelii według świętego Marka (Mk 7, 31-37): 

Jezus znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości 

Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, 

osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł 

do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł 

prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej 

to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym 

mowę».  

Istotą obrzędu jest prośba o uzdolnienie do słuchania Słowa Bożego i do głoszenia świadectwa wiary. Obrzęd 

ten jest jednak zarezerwowany dla katechumenów. Podczas Triduum w formie rekolekcji, skierowanego do 

już ochrzczonych, przeprowadza się błogosławieństwo podobne w treści, podczas którego celebrans prosi o 

umocnienie uczestników w słuchaniu woli Bożej i dawaniu świadectwa, wraz z towarzyszącym gestem – 

położeniem rąk na uszach, a następnie ustach każdego z nich. Następnie odmawia modlitwę 

błogosławieństwa, po której wszyscy przygotowujący się do odnowienia przymierza chrztu wspólnie wyznają 

wiarę. 

W naszych warunkach Modlitwa w ciągu dnia wyglądać będzie następująco: po odmówieniu hymnu i 

psalmów Godziny południowej, zamiast czytania podanego w brewiarzu odczytaj następujące (Rz 10, 8-10): 

Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc 

ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych 

– osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – 

do zbawienia. 

Po czytaniu poproś Boga o uzdolnienie do słuchania Jego Słowa i o moc do wyznawania wiary tak słowem, 

jak i życiem. 

Następnie odmów Wyznanie wiary. 

Na koniec odmów modlitwę z Godziny południowej i formułę końcową. 
 
 

Nieszpory (16.00) 
 

Dzisiejsze Nieszpory to jedyne Nieszpory sobotnie w ciągu całego roku liturgicznego. Zawsze bowiem 

Nieszporami rozpoczyna się już obchód niedzieli. Zawsze, ale nie dziś. Chrystus jeszcze nie wstał z grobu. 

Jeszcze trwa sobota. 

Teksty dnia mówią jednak o zwycięstwie nad śmiercią. Przywołany jest Jonasz i znak trzech dni w brzuchu 

ryby – symbolu grobu. Pojawia się też zapowiedź Jezusa o zburzeniu świątyni i odbudowaniu jej w trzy dni. 



Nowotestamentalna pieśń mówi o uniżeniu Chrystusa, który stał się sługą. Bóg wywyższył Go jednak i uczynił 

Panem świata, dając Mu imię, przez które odda Mu cześć całe stworzenie. 

Imię w Biblii związane jest z powołaniem człowieka, z jego miejscem w świecie. Gdy Bóg zawiera przymierze 

z Abramem, nadaje mu nowe imię: Abraham. Podobnie czyni Pan Jezus w rozmowie z Szymonem – świętym 

Piotrem. Imię stanowi więc w pewnym sensie naszą wizytówkę. Określa nas. 

Każdy z nas otrzymał imię na chrzcie świętym. Chrześcijańskie imię nadaje nam odniesienie do któregoś ze 

świętych, skłania nas do modlitwy o jego wstawiennictwo, ale i wzywa do naśladowania go. Mam też wspólne 

imię, które wszyscy nosimy jako owoc chrztu – chrześcijanin, czyli Chrystusowy. 

Podczas Triduum w formie rekolekcji Nieszpory sobotnie rozbudowane są o dziękczynienie za swojego 

patrona. Przed pieśnią Magnificat każdy z uczestników wypowiada krótkie dziękczynienie za powołanie, jakie 

otrzymał w związku z otrzymanym na chrzcie imieniem. Następnie, na zakończenie modlitwy próśb, każdy 

wypowiada wezwanie związane ze swoim patronem na wzór litanii do wszystkich świętych. 

W naszych warunkach dziękczynienie za swojego patrona i modlitwę za jego wstawiennictwem 

przeprowadzimy prywatnie, zachowując wskazane wyżej miejsca. Możesz poświęcić na to więcej czasu, niż 

w przypadku modlitwy wspólnej. Po modlitwie za wstawiennictwem patrona kontynuuj Nieszpory począwszy 

od modlitwy Ojcze nasz. 
 
 

Kompleta 
 

Zachęcamy do modlitwy Kompletą. Godzinę tę odmawiają ci, którzy nie uczestniczą w liturgii Wigilii 

Paschalnej, podczas normalnego Triduum w formie rekolekcji nie jest więc odmawiana. Kompleta wygląda 

analogicznie jak w poprzednich dniach, posiada jedynie własne responsorium, które ponownie przywołuje 

posłuszeństwo Chrystusa i Jego wywyższenie przez Boga oraz nadane Mu imię ponad wszelkie imię. 

 

 

 


