
 

WIELKI CZWARTEK 

Czwartkowym wieczorem rozpoczyna się pierwszy dzień Triduum (Triduum, czyli czegoś, co trwa trzy dni), 

a tym samym cała liturgia tego czasu (dzień żydowski składał się z pory nocnej od zachodu słońca – umownie 

naszej 18.00 do 6.00 i pory dziennej – od naszej 6.00 do ok. 18.00, czyli zachodu słońca – podczas Triduum 

zachowujemy tę rachubę). Z pewnością wiecie już, że te trzy dni są jedną liturgią, a nie osobnymi 

wydarzeniami. Rekolekcje rozpoczynamy Nieszporami. Wieczorem, kiedy Jezus posłał uczniów, aby 

przygotowali wieczerzę paschalną – my również przygotowujemy się do spożycia Paschy razem z Nim – 

karmimy się Słowem, a w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej również Ciałem i Krwią, w sposób uroczysty. Dla 

Jezusa i Jego uczniów był to czas, kiedy wszyscy Żydzi szli do Jerozolimy aby świętować Pesach – pamiątkę 

wyzwolenia z niewoli egipskiej, przejścia Pana pośród swojego ludu i ocalenia od śmierci pierworodnych, 

które dokonało się dzięki krwi zabitego baranka. Świętowanie to składało się z uroczystej wieczerzy, w czasie 

której śpiewano psalmy, wspominano wielkie dzieła Boże i wyrażano nadzieję na przyjście Mesjasza. Przed 

rozpoczęciem uczty należało się także z wszystkimi pojednać. Uczta trwała do późna w nocy, gdzie po 

zasadniczej części posiłku zasiadano w ogrodach, śpiewano psalmy, opowiadano po raz kolejny historię 

Exodusu, historie rodzinne (z położeniem akcentu na działanie Boga w życiu rodziny), cieszono się z wolności 

i rozważano, kiedy przyjdzie Mesjasz i kim będzie. Uczta kończyła się wypiciem czwartego kielicha wina 

przypominającego przymierze na Synaju (wg interpretacji biblistów, tego kielicha Jezus z uczniami nie wypili 

– „odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu” – bo oto nadchodziło nowe, większe Przymierze). 

My również jesteśmy zaproszeni do włączenia się w to święto – przez spożycie uroczystej wieczerzy (zasadą 

Paschy było, że wyjątkowo przy stole posługiwał ojciec rodziny/przewodniczący wspólnoty – ten, który czuł 

się odpowiedzialny za „swoich”; dlatego odpowiadając na zachętę do przygotowania posiłku dla swoich 

najbliższych, pamiętaj, że jesteś za nich odpowiedzialny – pomódl się za nich szykując coś smacznego i 

pamiętaj o nich w modlitwach prośby w Nieszporach), przez śpiewanie psalmów (Nieszpory), towarzyszenie 

Jezusowi w czasie uczty (transmisja Mszy Wieczerzy Pańskiej), czuwanie i wspominanie dzieł Boga 

(adorowanie Najświętszego Sakramentu, czuwanie na modlitwie). W przypadku Jezusa radosny i spokojny 

czas śpiewania psalmów i opowiadania Bożych dzieł zmienia się w modlitwę w Ogrodzie Oliwnym, 

przygotowującą Go do wydarzeń Wielkiego Piątku. Uczniowie tego nie rozumieli. My już wiemy, czego 

zapowiedzią jest ta modlitwa. Możemy bardziej świadomie odpowiedzieć na wezwanie „módlcie się ze Mną”.  

O północy wspominamy moment pojmania Jezusa. Zaczyna się czas Jego sądu i skazania na śmierć. 

 

Nieszpory (17.30) 
 

Przeżywanie Triduum Paschalnego rozpoczynamy od celebracji Nieszporów. W normalnej sytuacji Godziny 

tej nie sprawuje się – odmawiają ją tylko ci, którzy nie mogą uczestniczyć w Liturgii Mszy Wieczerzy 

Pańskiej. Ponieważ jednak transmisja medialna nie jest pełną formą uczestnictwa, podczas tego Triduum 

Liturgii Godzin będzie w naszej modlitwie nieco więcej niż zwykle. 

Teksty Nieszporów korespondują z tajemnicą dnia. Ponieważ Godzina ta wchodzi w miejsce Mszy Wieczerzy 

Pańskiej, staje się dla nas główną celebracją, w której przeżywamy z Chrystusem Ostatnią Wieczerzę, wraz z 

ustanowieniem podczas niej sakramentów Eucharystii i święceń (kapłaństwa). 

W hymnie odnajdziemy odniesienia do Eucharystii, zapowiedź bliskiej już Męki, ale także wskazanie na cel 

ostateczny – niebo, do którego Eucharystia nas prowadzi. Podobne treści znajdziemy w pozostałych tekstach. 

Psalmy wraz z antyfonami mówią nam o Chrystusie jako Królu. Chrystus staje się Królem przez dzieło 

odkupienia, przez które wyzwala nas ze śmierci. Pieśń z Nowego Testamentu – hymn o miłości wraz z 

antyfoną, przykazaniem miłości – w kontekście dzisiejszego dnia prowadzi nas do rozważania ewangelicznej 

sceny umycia uczniom nóg jako wzoru do naśladowania. Antyfona do pieśni Magnificat odnosi nas do 

Eucharystii, nawiązując do tekstu dzisiejszego drugiego czytania, a przez to wprost do Ostatniej Wieczerzy.  

Tekst nieszpornego czytania ma dzisiaj szczególną wymowę. Chrystus poniósł Mękę poza miastem. Jeżeli 

chcemy uczestniczyć razem z Nim w tajemnicy naszego odkupienia, my także wyjdźmy do Niego poza obóz. 

Odłóżmy to wszystko, co nie jest konieczne, co nie wiąże się z przeżywaniem Triduum. Ograniczmy kontakty, 



gdy to możliwe wyłączmy telefon, odłóżmy sprzątanie. Poświęćmy te trzy dni na modlitwę i słuchanie Pana 

Jezusa. Towarzyszenie Mu w Jego dziele, którego dokonał dla każdego z nas. 

Modlitwę próśb warto przedłużyć o własne intencje. Tradycyjnie w nieszporach czynimy to przed ostatnim z 

wezwań, ono bowiem dotyczy zmarłych. 

Modlitwa kończąca nieszpory w przepiękny sposób wiąże tajemnice kapłaństwa Chrystusa, Jego Ofiary, którą 

jest On sam, oraz Eucharystii, która z niej wypływa. 
 
 

Kompleta 
 

Choć w planie Triduum w formie rekolekcji zwykle nie ma wspólnej Komplety, zachęcamy do jej 

odmawiania. Pomoże nam to lepiej przeżyć treść tych dni. 

Dzisiejsza Kompleta to modlitwa odmawiana zwykle w niedzielny wieczór, z jedną tylko zmianą. 

Responsorium odnosi nas do sceny pojmania w Ogrójcu.  

Po Ostatniej Wieczerzy Chrystus udał się do Ogrodu Oliwnego, aby się modlić. Tam został pojmany i 

uwięziony. W normalnych warunkach przeżywamy te wydarzenia pod koniec Mszy Wieczerzy Pańskiej, gdy 

Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do ciemnicy a ołtarz obnażony. Dziś musimy wejść w tę 

tajemnicę sami. 

Pozostałe teksty Komplety z pozoru kontrastują ze sceną pojmania. Mówią raczej o Bożej opiece, o zaufaniu, 

o oddaleniu lęku. Pomostem może być tu Pieśń Symeona. Chrystus mógłby bowiem powiedzieć: "Pozwól mi, 

Boże, odejść w pokoju. Ufam, że nawet jeśli umrę, żyć będę." My moglibyśmy dziś powiedzieć to razem z 

Nim. 

Najlepiej zaplanować Kompletę jako ostatnią czynność dzisiejszego dnia. Gdy po niej będziesz kłaść się 

spać, pomyśl o Tym, który jest w więzieniu i czeka na wyrok, wiedząc, jaki będzie. Proś Pana Boga o 

zaufanie. 

 


