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I.
A ż  do P op ie lca .

Kościół katolicki ma zwyczaj przygotowywać du
cha swoich wiernych na godny obchód większych uro
czystości. Tak na przykład uroczystość Bożego Naro
dzenia poprzedza czas nieomal czterotygodniowy, 
a przynajmniej cztery niedziele liczący, zwany adwen
tem. Jestto czas pokuty, umartwienia i skupienia du
cha, czas przeplatany surowym postem, mający na 
celu przysposobienie wiernych na wesołą uroczystość 
Bożego Narodzenia w taki sposób, iżby Boskie Dzie
ciątko narodziło się nie tylko w żłóbku, ale i w sercu 
każdego poszczególnego chrześcianina.

Największą uroczystością Kościoła katolickiego 
jest obchód pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego, 
czyli Wielkanoc. Odpowiednio do znaczenia tejże uro
czystości dla wiary naszej naznaczył też Kościół św. 
dłuższy czas przygotowania ducha na godny jej ob
chód. Właściwie czas przygotowawczy trwa dziewięć 
tygodni, a zaczyna się od niedzieli Septuagesima, po 
polsku Siedemdziesiątnicą, inaczej Starozapustną 
zwanej.

W pierwszych wiekach chrześciaństwa, gdzie wielki 
był zapał i gorliwość wiernych, zaczynano od niedzieli 
Siedemdziesiątnicy przygotowywać się surowym postem 
i umartwieniem oraz rozpamiętywaniem bolesnej męki 
Pana naszego na ui'oczystość Zmartwychwstania Zba
wiciela. Stąd też jej polska nazwa: Starozapustna. 
Skąd się nazwa Septuagesima czyli Siedemdziesiątnicą 
wzięła, nie można dostatecznie wyjaśnić. Pierwotnie 
nazywała się po łacinie: Dominica in Septuagesima 
(hebdomade), to znaczy: Niedziela, przypadająca w sie
demdziesięciu dniach przed Wielkanocą. Następna 
niedziela zwała się: Dominica in Sexagesima (hebdo-
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made), czyli Sześćdziesiątnica, dziś Mięsopustną zwana, 
trzecia z rzędu: Quinquagesima, czyli Pięćdziesiątnica, 
po polsku Zapustna, czwarta: Quadragesima, czyli 
Czterdziestnica. Nadawano tym niedzielom te nazwy 
dla tego, iż przypadały w 70, względnie 60, 50, 40 
dniach przed Wielkanocą. W istocie samej wielki post 
nie trwał ani siedemdziesiąt, względnie sześćdziesiąt, 
względnie pięćdziesiąt dni spełna, gdyż od niedzieli 
Starozapustnej liczymy do Wielkanocy tylko dni sześć
dziesiąt i trzy, od Mięsopustnej pięćdziesiąt i sześć, od 
Zapustnej czterdzieści i dziewięć. Mimo to nazwy te 
się utarły i pozostały do dziś.

Czas trwania wielkiego postu nie był jednolity. W nie
których dyecezyach zaczynano go od niedzieli Staro
zapustnej, w innych od Mięsopustnej, jeszcze w innych 
od Zapustnej, przyczem niedziele, a gdzie niegdzie 
nawet soboty nie były postem objęte. Jeszcze dziś 
niektóre surowe zakony obserwują post 63 dniowy, 
zaczynający się od niedzieli Starozapustnej, inne tylko 
56 dniowy, względnie 49 dniowy, zaczynający się od 
niedzieli Mięsopustnej, względnie Zapustnej.

Aby w całym Kościele katolickim zaprowadzić 
jednolitość w obserwowaniu czasu przygotowawczego na 
obchód uroczystości Wielkanocy, przepisał papież Grze
gorz I pod koniec 6. stulecia po Chrystusie post 40 
dniowy, zaczynający się od Popielca czyli pierwszej 
środy po niedzieli Zapustnej. Stało się to zaś na pa
miątkę wzniosłych przykładów ze Starego i Nowego 
Testamentu. Tak n. p. Mojżesz i Eliasz, a również 
i Chrystus Pan pościli 40 dni i 40 nocy.

Lubo początek wielkiego postu naznaczony zo
stał na środę popielcową, przecież czas poprzedzający 
Popielec, od niedzieli Starozapustnej począwszy, nie 
utracił swego pierwotnego wewnętrznego znaczenia. 
Czas przygotowawczy na obchód uroczystości zmar
twychwstania Pańskiego dzieli się obecnie na trzy okresy, 
mianowicie: Pierwszy okres od niedzieli Starozapustnej 
do t. z w. tłustego wtorku włącznie, a obejmuje 17 dni; 
drugi okres od Popielca aż do soboty po czwartej 
niedzieli postu włącznie, ogółem 32 dni trwający; trzeci 
okres ód niedzieli t  zw. Pasyjnej aż do Wielkiej Soboty,
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ogółem 14 dni. Ostatni okres jest najważniejszym, po
nieważ obejmuje t. zw. tydzień pasyjny i Wielki Tydzień.

W tym czasie przygotowawczym, a zwłaszcza 
w ostatnim okresie zaprowadził Kościół św. wzniosłe 
i wielce budujące ceremonie, czyli obrzędy kościelne. 
Przem awiają one wymowniej do duszy naszej aniżeli

• najpiękniejsze kazanie, wzbudzają w sercu widza uczucia 
skruchy, oraz miłości i wdzięczności ku Chrystusowi, 
wzruszają nieraz do łez, ba nawet zdolne są nawrócić 
niejednego heretyka, niedowiarka i innowiercę. Je
dnakże osięgają one niechybnie ten skutek tylko wtedy, 
jeżeli widz zdoła zrozumieć ich istotę, wgłębić się- 
w ich treść i wyobrazić sobie w duchu one głębokie 
tajemnice, które ńam mają przypominać. Ażeby dopo- 
módz szerszym kołom wiernych do zrozumienia wspania
łych obrzędów i ceremonii wielkopostnych, wyłożymy je 
w niniejszem — o ile możności — w jak najprostszy 
sposób, uwzględniając przy tem szczególnie modły li
turgiczne czyli przepisane przez Kościół.

sfs sfe

Niedziela Starozapustna rozpoczyna pierw szy  
okres czasu przygotowawczego na obchód Wielkanocy. 
Pokazuje się to już w zewnętrznych oznakach.

Kościół św. przywdziewa na siebie strój pokuty, 
t. j. szaty koloru fioletowego, i nosi go aż do 
Wielkanocy, zmieniając go tylko niekiedy we większe 
uroczystości, w tym czasie przypadające. Ustają 
radosne śpiewy we Mszy św. i nieszporach. Nie 
słychać już radosnego A llelu ja '), i Te Deum lauda
mus (Ciebie Boże chw alim y); Gloria in  excelsis 
(Chivata na  wysokości) śpiewa się tylko w znaczniej
sze uroczystości, a zamiast wesołego Ite m issa est 
(Idźcie Msza św. się skończyła) śpiewa kapłan na 
końcu Mszy św. Benedicamus Domino (Błogosławmy 
Panu).

Z niedzielą Starozapustną rozpoczyna Kościół św. 
poważny czas pokuty i skupienia ducha i błaga Boga

')  Słowo Alleluja pochodzi z hebrajskiego języka i znaczy Chualmy 
Pana. Kościół używa go stale na znak najwyższej radości.
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o darowanie grzechów naszych. Tę prośbę wyraża 
już pierwsza oracya1) Mszy świętej z tejże niedzieli: 
Racz wysłuchać, prosim y Cię, Panie, modlitivy ludu  
Twojego, abyśmy, którzy sprawiedliive za grzechy 
nasze kary cierpimy, dla chwały im ienia Twego m i
łosiernie byli z tycliże wyzwoleni. Przez Chrystusa... itd.2)

W lekcyach i ewangeliach pierwszego okresu czyta 
nam Kościół św. ustępy z Pisma św., przypominające 
żywo. potrzebę zbożnej pracy we winnicy Bożej i nad 
sobą samym, oraz zapowiadające bliski czas rozpamię
tywania męki Pańskiej- Ewangelia św. na niedzielę 
Starozapustną opowiada nam przypowieść o robotni
kach we winnicy, na niedzielę Mięsopustną przypowieść
o siewcy i ziarnie na roli, czyli o pożytku ze słucha
nia słowa Bożego, na niedzielę Zapustną zapowiedź 
Chrystusa Pana o jego gorzkiej męce oraz o cudownem 
uzdrowieniu ślepego Bartimeusza.

Właśnie w tym czasie, poprzedzającym wielki 
post, a zwanym ogólnie karnarcałem, święci świat 
tryumf zabaw i rozmaitych zmysłowych uciech. Bale, 
baliki, maszkarady, przedstawienia teatralne, tańce, za
bawy, obfite uczty i pijatyki są na porządku dziennym. 
Zdaje się, jakoby świat chciał wyzyskać do‘reszty po
zostający mu czas do używania zabaw i potraw mię
snych, zanim Kościół ogłosi wielki post czterdziesto
dniowy i nakaże umartwienie ciała i skupienie ducha.

Zabawy karnawałowe, jako zabytek z czasów po
gańskich, przypominające największe zabawy pogań
skie, tak zwane bachanalie i saturnalie, były w pierw
szych wiekach głęboko zakorzenione w zwyczajach 
ludu chrzęści ańskiego. Kościół św. nie silił się wcale 
na to,- aby je wyrugować, pomny na słowa Pawła 
świętego: »Bracia, weselcie się zawsze w Panu, po- 
wtóre mówię, weselcie się !«3) Również i Mędrzec Pań
ski mówi: »Wszystkie rzeczy mają swój czas. Jest 
czas płakania i czas śmiania, czas narzekania i czas 
tańcowania.»4) Wreszcie i Boski Zbawiciel, biorąc

J) Oiacyą nazywamy modlitwę, lctórą kapłan w czasie liturgicznego 
nabożeństwa uroczystym głosem śpiewa. — 2) Mszał rzymski. Missa in 
Septaag. or. 1. — do Filip. 4, 4-r-,f>. •— *) Ekkl. 8, 1, 4.
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udział w godach małżeńskich w Kanie Galilejskiej, 
dał poznać, że uczciwej i niewinnej rozrywki i zabawy 
bynajmniej nie gani.

Lecz niestety, zabawy karnawałowe przekraczają 
nieraz granice przyzwoitości i dozwoloną miarę.

Zazwyczaj szatan zbiera w nich obfite żniwo. 
W yprawiają się formalne orgie rozpusty, i niejedna 
dusza straci w nich swoją niewinność lub odniesie 
szwank na swej cnocie. Najgorzej dzieje się pod tym 
względem w tak zwane ostatki, czyli w ostatnie trzy 
dni przed topielcem , gdzie nietylko najwięcej balów, 
widowisk publicznych i zabaw się odbywa, ale gdzie 
po największej części wystawia się najsutsze uczty 
i wyprawia najobfitsze pijatyki, tak że się grzeszy 
także obżarstwem i opilstwem.

To też Kościół św. w średnich wiekach zaczął 
przemyśliwać nad skutecznym sposobem, aby swoje 
owieczki od ogólnej zagłady uratować i od wybryków 
karnawałowych uchronić. Około roku 1553 rozpoczęli 
Jezuici we Włoszech w swoich kościołach urządzać 
w ostatki uroczyste czterdziestogodzinne nabożeństwa  
wobec wystawionego Najświętszego Sakram entu  na 
przeproszenie Jezusa eucharystycznego za wszystkie 
wykroczenia karnawałowe i wynagrodzenie mu krzywd 
i zniewag w tym czasie wyrządzanych. Tłumnie spie
szyli wierni zewsząd do świątyń Pańskich, i adorując 
przez czterdzieści godzin z rzędu Przenajświętszy Sa
krament, ofiarowali Boskiemu Barankowi w Hostyi 
utajonemu czyste serca swoje jako całopalenie za winy 
rozhulanych braci i sióstr swoich. I podczas gdy 
świat zabawami swemi ciągnął ludzi lekkomyślnych 
i obojętnych we wierze do używania uciech jego, ka
znodzieje z ambon błagalnym głosem zapraszali wier
nych do udziału w adoracyi Najświętszego Sakramentu. 
Tysiące ludzi w ten sposób zostały uratowane od nie
bezpieczeństwa zgorszenia i u traty  niewinności, tysiące 
pobożnych afektów i dobrych uczynków, w tym czasie 
przez gorliwych chrześcian spełnianych, były Jezusowi 
w Eucharystyi miłem zadośćuczynieniem za niezliczone 
obrazy i krzywdy, przez zwolenników świata mu wy
rządzane. Zwyczaj urządzania czterdziestogodzinnego
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nabożeństwa w ostatki zaprowadził się prawie w ciąga 
stulecia na całym świecie katolickim, i dzisiaj odby
wają się one nieomal we wszystkich większych kościo
łach parafialnych ku chwale Jezusa w Hostyi utajo
nego i ku pożytkowi wiernych.

ii.
P opielec. — W ielk i post.

Drugi okres przygotowawczy na uroczystość wiel
kanocną trwa od środy popielcowej aż do soboty po 
czwartej niedzieli postu włącznie.

Środowiskiem tego okresu jest Popielec.
Aby zaraz pierwszego dnia zwrócić wiernym uwa

gę na doniosłość i znaczenie nowo rozpoczynającego’ 
się zbawiennego dla duszy naszej czasu, oraz aby 
wzbudzić w niej od razu uczucia pokuty, posypuje ka
płan w dzień ten wiernym głowy popiołem.

Zwyczaj posypywania głów popiołem sięga po
czątkiem swoim pierwszych wieków chrześciaństwa- 
Już w Starym Zakonie posypywał się lud popiołem 
na znak pokuty i skruchy. Najwznioślejszy przykład 
pod tym względem dali Niniwici, którzy na upomnienie 
proroka Jonasza poczęli szczerze pokutować za grzechy 
swoje. Pismo św. tak o nich opowiada: »Jonasz wo
łał i rzekł: Jeszcze 40 dni, a Niniwe będzie wywró
cone. I uwierzyli mężowie Niniwitowie w Boga i zapo
wiedzieli post, a oblekli się w wory, od większego aż 
do mniejszego. I przyszło słowo do króla Niniwe, 
i wstał ze stolicy swojej, a zrzucił z siebie odzienie 
swoje i oblekł się w wór, a usiadł w popiele. I obwo
łał i mówił w Niniwe z ust królewskich i książąt jego, 
rzekąc: Ludzie i bydło i woły i owce niech nic nie 
ukusząją i niech nić nie dawają jeść i wody niech 
nie piją. A niech się okryją worami ludzie i bydło, 
a niech wołają do Pana mocno, a niech się nawróci 
mąż od drogi swej złej i od nieprawości, która jest 
w ręku ich... I ujrzał Bóg uczynki ich, że się nawró
cili od drogi swej złej: I zlitował się Bóg nad złem, 
które był rzekł, że im miał uczynić, i nie uczynił...« *).

!) Jonasz 3, 3 —10.
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Od tego czasu siedzenie na popiele oraz posy
pywanie nim głowy było u Żydów uważane za objaw 
pokuty. Ceremonia posypywania głowy popiołem za
chowała także u chrześcian swoje znaczenie tern bar
dziej, że, jak czytamy w Piśmie świętem, taki sposób 
pokuty znalazł łaskę u Boga i wyjednywał przebacze
nie win ludzkich.

Popiół święci się przed uroczystą Mszą.świętą. 
W tym celu pali się gałązki palmowe, święcone w nie
dzielę palmową zeszłego roku. Te palmy niesiono 
kiedyś w tryumfalnym pochodzie na procesyi palmo
wej, obchodząc pamiątkę uroczystego i chwalebnego 
wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy. Teraz pali się 
te oznaki radości na popiół, aby nam dobitnie i żywo 
przypomnieć, że na ziemi wszelka radość przemija, i że 
po największem weselu i tryumfie następuje największe 
upokorzenie i smutek.

Ceremonia poświęcenia popiołu  odbywa się jak 
następuje:

Celebrans *) ubrany w komżę, stułę i kapę fiole
tową wychodzi do wielkiego ołtarza. Stanąwszy na 
stronie epistoły8) i otworzywszy mszał zaczyna czytać 
antyfonę z psalmu 68: W ysłuchaj nas, o Panie, albo
wiem łaskawe jest m iłosierdzie Twoje; według wiel
kości zlitow ania swego spojrzyj na  nas, o Panie! 
Wybaw mnie, Boże, boć iveszty wody aż do duszy  
m ojej! Równocześnie śpiewa tę antyfonę chór śpie^ 
waków, a w braku tychże — w mniejszych kościołach 
parafialnych — sam organista. Po zwykłem Dominus 
vobiscum (Pan z wam i), znanem z każdej Mszy świę
tej, i odpowiedzi ludu przez usta chóru lub organisty 
E t cum spiritu  tuo ( I  z duchem tivoim), odmawia ce
lebrans po kolei 4 modlitwy nad popiołem, na wiel
kim ołtarzu na tacce położonym, przyczem go, kilka
krotnie błogosławiąc, żegna krzyżem świętym.

- i) Celebransem nazywamy Icapłana odprawiającego uroczyste nabo
żeństwo.

2) Strona epistoły jestto ta strona ołtarza, na której kapłan we Mszy 
św. śpiewa epistołą, czyli lekcyę: jestto prawy róg ołtarza; na przeciwnym 
lewym rogu śpiewa kapłan ewangelię.
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W  pierwszej modlitwie błaga Boga, *) aby zesłał 
A nio ła  s iv eg o, któryby pobłogosławił i  poświęcił te 
popio ły , aby były lekarstwem duchowem dla tych, 
którzy swoich toin dobrze św iadom i i  za n ie serde
cznie żałując, n iem i na znak skruchy i gotowości po
pra w y  życia głowy swoje posypią, iżby przez to do
zn a li odpuszczenia grzechów, zdrowia cielesnego i  opieki 
dusznej. Odpowiedź: Amen.

Druga modlitwa przy poświęceniu popiołu brzmi — 
w nieznacznem skróceniu — jak następuje:

O Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, ale 
aby się nawrócił i  żył, racz spojrzeć łaskaw ie na 
ułomności natury ludzkiej i  pobłogosławić w  dobroci 
swojej te popioły, któremi m y na dowód naszej po
kory i w celu uzyskania  przebaczenia w in  naszych  
sivoje głowy posypać zamierzam y. Ą- gdy uznajem y, 
że prochem jesteśmy i wskutek złości' naszych znowu 
w proch się obrócimy, racz nam  łaskąivie użyczyć od
puszczenia grzechów naszych i udzielić nagród po 
kutnikom  obiecanych. Przez Chrystusa... i t. d- Amen.

Podobne znaczenie ma trzecia modlitwa. Czwarta 
znowu ma takie brzmienie:

Wszechmogący, ivieczny Boże, któryś N iniw itom , 
w poście i popiele pokutującym , przebaczenia łaskę 
użyczyć raczył, spraw łaskawie, abyśm y ich tak naśla- 
cłoioali, iżbyśm y twego przebaczenia dostąpić mogli...

Jeżeli zbierzemy wszystkie cztery modlitwy, przy 
poświęceniu popiołu odmawiane, to treść ich jest ta k a : 
Kościół św. błaga Boga 1) o dobro, doczesne i wieczne 
dla tych, którzy w duchu pokuty tymże popiołem głowy 
swoje uświęcą; 2) o odpuszczenie grzechów powsze
dnich ; 3) o łaskę Bożą, któraby wywołała w nas uczu
cia żalu, skruchy, pokory i t. d.; 4) wreszcie o odpu
szczenie kar doczesnych. Z modlitw tych wynika, że 
popiół poświęcony ma być środkiem zbawiennym, wy
jednującym nam wiele łask pomocnych do zbawienia.

W końcu kropi celebrans popiół święconą wodą 
trzy razy we formie krzyża, odmawiając przytem anty-

J) Dla szczupłości miejsca skraca się modły liturgiczne; niektóre 
można tylko streścić.
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fonę, śpiewaną co niedzielę przed sumą przy pokro
pieniu wodą święconą: Asperges me (Pokropisz m nie , 
Panie, hyzopem, a będę oczyszczony, um yjesz mnie, 
a nad śnieg będę bielszy i t. d.). Następnie kadzi go 
trzykrotnie, również we formie krzyża.

Tu organista zaczyna śpiewać antyfonę, wyjętą 
z proroctw Joela *), zaczynającą się od słów:

O dm ieńm y strój nasz w popiele i poście; pośćmy 
i  p łaczm y przed Panem, alboiviem iviclce miłościwy  
jest odpuścić nam  grzechy, Bóg nasz. — M iędzy przy- 
sionkiem  a ołtarzem p łakać  będą kapłani, słudzy  
Pańscy, a będą mówić: Przepuść, Panie, przepuść  
ludow i twemu, , a nie zam yka j ust chwalących Cię, 
Panie.

■ Tymczasem celebrans, posypawszy najprzód sobie 
samemu głowę popiołem, posypuje nim potem głowy 
ministrantów a wreszcie i ludu, na stopniach ołtarza 
klękającego, mówiąc te pamiętne słowa: Memento homo, 
quia ' pu lv is  es et in  pulverem reverteris (Pamiętaj, 
człowieku, żeś z prochu pow sta ł i  w proch, się obrócisz).

Te słowa, które Bóg wyrzekł do Adama po upad
ku jego w raju, powinien człowiek w dzień popiełcowy 
sobie pilnie rozważyć. Przypominają one mu żywo, 
że jest tylko marnym prochem ziemi. Proch, z któ
rego, ciało nasze ulepione zostało, nie może długo oprzeć 
się zewnętrznym wpływom; maluczko, a rozsypie się 
i z prochem ziemi się zmiesza. Ceremonia posypywa
nia głów popiołem stawia więc nam.dobitnie sąd Boży 
przed oczy, czekający nas po rozsypaniu ciała naszego 
w proch przez śmierć, a tem samem wywołuje w duszy 
uczucia skruchy, żalu i pokuty.

Skończywszy posypywanie głów obecnych popio
łem, odmawia celebrans ostatnią modlitwę: Użycz nam, 
Panie, łaski, abyśm y we wojowniczym chrześciańskim  
duchu ten święty post rozpoczynając, ze zasadzkam i 
wrogów duchowych walcząc i ciało nasze um artw ia
jąc, w tem dziele pomocy twojej doznali. — Odpo
wiedź: Amen.

>) Joel 2.
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Cala ceremonia popielcowa ma jedynie na celu 
obudzenie ducha pokuty we wiernych i zagrzanie w nim 
ochoty do nakazanego przez Kościół i teraz rozpoczy
nającego się postu, oraz do zewnętrznego i wewnętrz
nego umartwienia. Do tego zachęca też Kościół św. 
w lekćyi ze Mszy świętej popielcowej słowami proroka 
Joela: Nawróćcie się do m nie ze wszystkiego serca 
waszego w poście i w płaczu i w żalu i  rozdzierajcie 
serca wasze, a nie szaty, a nawróćcie się do Pana Boga 
waszego, bo dobrotliwy jest, m iłosierny jest, cierpliivy 
i  mnogiego miłosierdzia i łatwy do ubłagania nad 
złością i  kający s ię  .złego.l)  W ewangelii zaś świętej 2) 
upomina nas Pan Jezus przez usta kapłanów, iżbyśmy 
uczynków pokutnych nie pełnili w obłudzie, iżby one 
nie straciły swej wartości przed Bogiem, gdy za nie 
nagrodę od ludzi na ziemi odbierzemy. To się właśnie 
stosuje do rozpoczynającego się postu. Kościół święty 
zaleca, iżbyśmy post nam nałożony zachowywali w du
chu posłuszeństwa i miłości dla naszej matki najlep
szej, uważając go za środek zbawienny przebłagania 
Boga za grzechy nasze i uzyskania sobie wielorakich 
łask i pomocy do zbawienia przydatnych.

Z Popielcem rozpoczyna się wielki post trwający 
czterdzieści dni. W tym czasie nakazuje Kościół św. 
zupełne lub częściowe wstrzymywanie się od pokarmów 
mięsnych i dozwala w pewnych, ściśle oznaczonych 
dniach tylko jednorazowe nasycenie się.

Nie tu miejsce rozwodzić się nad pożytecznością 
postu dla ciała i duszy człowieka. Dobrowolne um ar
twienie ciała, połączone z umartwieniem ducha ma być 
najlepszem przygotowaniem człowieka na godny obchód 
świąt wielkanocnych. Ma ono odrywać duszę chrze- 
ściańską od rzeczy ziemskich i podnosić ją w górę do 
rozważania niebieskich tajemnic, ma utrzymywać w niej 
wewnętrzne skupienie i wywoływać uczucia skruchy 
i pokuty.

Środkiem do tego powinno także być polecone 
przez Kościół św. na czas wielkiego postu rozpamię-

!) Joel H, 12-14 .
2) Z Mateusza św. rozdział U.
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tywanie bolesnej m ęki Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
której najlepszem uczczeniem są nabożeństwa pasyjne, 
czyli Gorzkie Żale, oraz Droga Krzyżowa, czyli Stacye 
Męki Pańskiej. Umyślnie zarządził Kościół św. wreszcie 
w tym czasie spowiedź i Komunię wielkanocną. Ż y 
czy  sobie bowiem, aby chrześcianin nie tylko obchodził 
pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego, ale aby wespół 
ze zmartwychwstałym Zbawicielem również z grobu 
grzechów swoich zmartwychwstał. Do zmartwychwsta
nia zaś duchowego najprzydatniejszym  środkiem jest 
spowiedź i Komunia św. Również życzy sobie Ko
ściół św., aby wierni •— o ile możności — przed Wiel
kanocą t. j. w czasie wielkiego postu zadość uczynili 
temu obowiązkowi swemu, gdyż według nauki jego 
Bóg w tym czasie jest łaskawszy i skorszy do prze
baczenia grzechów, gdy widzi, że człowiek i ze swej 
strony stara się go przebłagać i jako tako za grzechy 
zadośćuczynić przez odmawianie sobie pokarmu i roz
maite umartwienia cielesne. Wreszcie poleca Kościół św. 
duszpasterzom, aby w czasie wielkiego postu podwoili 
gorliwość swoją około zbawienia dusz, zwłaszcza przez 
miewanie częstszych kazań, nauk, katechizacyi, częstszą 
spowiedź i t. p. środki.

W nabożeństwach niedziel wielkopostnych, których 
sześć liczymy, nie zachodzi nic nadzwyczajnego. Nie
dziele te mają swoją osobną nazwę, mianowicie od 
słów rozpoczynających Mszę świętą (Introitus). Nazy
wają się zaś: Invocabit, Reminiscere, Oculi, Laetare, 
Judica. Piąta niedziela postu nosi także miano Nie
dzieli Pasyjnej, a to z tej przyczyny, iż odtąd Kościół 
św. zaczyna w szczególniejszy sposób zajmować się 
obchodem pamiątki bolesnej męki Zbawiciela.

Od Niedzieli Pasyjnej rozpoczyna się trzeci i  naj
ważniejszy okres przygotowania na uroczystość Wiel
kanocy.

Już w dzień poprzedni czyli w sobotę przed nie
szporami zakrywa się wszystkie krucyfiksy i obrazy 
na ołtarzach w kościele fioletowemi lub niebieskiemi 
zasłonami; w takiej szacie pozostają aż do Wielkiej 
Soboty. Przez tę ceremonię pragnie Kościół wyrazić
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to, co opowiada ewangelia z Niedzieli P asy jne jl), 
mianowicie, że Pan Jezus ukrył się przed żydami, kiedy 
go chcieli ukamienować dla tego, iż wyznał jawnie 
Boskość swoją. Zakrywanie obrazów usposabia ducha 
chrześciańskiego do wewnętrznego skupienia i cichej 
żałoby nad tajemnicami męki Pana naszego, przedsta- 
wianemi odtąd przez Kościół w tak dobitny sposób. 
Robi ono nań dziwne wrażenie. Mimowoli budzi się 
w nim ta straszna myśl, jakby to było, gdyby Zbawi
ciel przed nim tak samo się ukrył, jak ongi przed ży
dami, a obecnie w kościele i swego łaskawego oblicza 
już mu nie pokazał...

Ale i o tej, która w męce Boskiego Baranka wiel
kanocnego największy miała udział, nie zapomina Ko
ściół św. w czasie wielkiego postu, o Matce Najświęt
szej. Piątek po Niedzieli Pasyjnej poświęcony jest pa
mięci i czci M atki Boskiej Bolesnej.

Wiadomo, iż siedem mieczów boleści przeszyło 
Najświętsze Serce Maryi. Całe jej życie było jednem 
pasmem boleści, i dla tego słusznie Matką boleści i Kró
lową Męczenników jest nazwana. Już zaś pod krzy
żem mogła Marya wespół z prorokiem Jeremiaszem 
oraz z konającym w okropnych mękach Synaczkiem 
zawołać: «Przyjdźcie i przypatrzcie się, czy jest bo
leść, jako boleść moja!*

Uroczystość Matki Boskiej Bolesnej, lubo nie jest 
obowięzującą dla ludu, znaną jest w szerokich kołach 
wiernych, zwłaszcza matek chrześciańskich. W każdym 
niemal kościele parafialnym w dniu tym setki dusz 
pobożnych przystępuje do Sakramentów św., co świad
czy, jak żywy udział biorą w bolesnej męce Zbawi
ciela i w okropnych cierpieniach jego Matki Bolesnej. 
Chór- śpiewa podczas Mszy św. znaną a rzewną pieśń 
na cześć Maryi, pod krzyżem bolejącej: Stała matka  
boleściwa.

III.
N iedziela, 2» a lt  now a, — Z n a czen ie  i  pośw ięcen ie  

p a lm .
Sześć dni przed Wielkanocą żydowską, to jest 

w naszą szóstą i ostatnią niedzielę Wielkiego Postu,

Jam 8.
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odbył Boski Zbawiciel uroczysty i tryumfalny wjazd 
do Jeruzalem, do onego miasta, które kilka dni później 
miało być świadkiem jego sromotnego poniżenia 
w śmierci krzyżowej. Był tamże na święta wielkanocne 
zgromadzony ze wszech stron świata milionowy tłum 
żydów. Prawo bowiem Mojżeszowe przepisywało, aby 
każdy żyd przynajmniej raz na dwa lata odprawił 
pielgrzymkę do, jedynej na świecie świątyni w Je ru 
zalem, mieszczącej w przybytku Bożym arkę Przymierza.

Pięknie opisuje Ewangelista Mateusz św. (21, 8—9) 
wjazd Pana Jezusa na oślęciu do Jerozolimy. Jako 
Mesyasza i Odkupiciela narodu żydowskiego, jako króla 
Izraela i księcia pokoju witała go niezliczona rzesza 
w progach miasta z okrzykami radości. »A rzesza 
bardzo wielka słali szaty swoje na drodze, a drudzy 
obcinali gałązki z drzew i na drodze słali. A rzesze, 
które uprzedzały i które pozad szły, wołały mówiąc: 
Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony który 
idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach!«

Był zwyczaj u wszystkich narodów, że na spo
tkanie powracającego z pola walki zwycięsko wodza 
wychodził lud, witając go okrzykami radości, a uwień
czywszy go wawrzynem lub innem liściem i kwiatami, 
wprowadzał w tryumfalnym pochodzie do miasta. R ó
wnież słano mu przed nogi gałązki palmowe, które 
zawsze uważano za znak radości i tryumfu, i gałązki 
oliwne jako znak pokoju.

Podobnież przyjmował lud żydowski Pana Jezusa 
jako swego Odkupiciela i wodza, mającego swych 
ziomków wyzwolić z niewoli berła rzymskiego, ścieląc 
mu pod nogi szaty swoje z gałązkami palm i oliwy.

Na pamiątkę tego ostatniego tryumfu Chrystusa 
Pana na ziemi odprawia Kościół św. w niedzielę przed 
Wielkanocą uroczystą procesyę z poświęconemi pal
mami. Od tej procesyi nazywa się ona Niedzielą Palmową,

Zdawałoby się, iż Kościół obchodzić będzie ten 
dzień jako jednę z najradośniejszych uroczystości. 
Tymczasem tak nie jest. Obchód połączony jest ze 
smutkiem i żałobą, ponieważ Pan Jezus, przyjmując 
należny mu hołd od żydów, w duchu płakał nad za-: 
twardziałością mieszkańców Jerozolimy. Ile razy pa-
Obrzędy W ielkopostne. 2
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trzał na to miasto, tyle razy pragnął je wyrwać z jego 
zaślepienia i zawołać doń z wyrzutem : ^Jeruzalem, 
Jeruzalem> które zabijasz proroki i kamienujesz te, 
którzy do ciebie są posłani: Ilekroć chciałem zgro
madzić syny twoje, jako kokosz kurczęta swoje pod 
skrzydły zgromadza, a nie chciałoś?... Oto wam zosta
nie dom wasz pusty...«

Tak i teraz: w pierwszą niedzielę palmową, mimo 
radosnych okrzyków ludu żydowskiego i zapału, z ja 
kim witał Zbawiciela swego, był smutnym, wiedząc 
bardzo dobrze, iż ten sam lud, który mu dzisiaj ra
dosne hosanna wykrzykiwał, za kilka dni do Piłata 
krzyczeć będzie: «Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj!... Jeśli go 
nie ukrzyżujesz, nie jesteś przyjacielem cesarza...* Stąd 
Kościół św. odprawia ceremonie niedzieli palmowej 
w kolorze pokutnym, t. j. we fioletowym.

, Ceremonie te są następujące:
Nasamprzód odbywa się poświęcenie palm.
Celebrans, ubrany w komżę, stułę i kapę fioletową 

wychodzi do wielkiego ołtarza i pocałowawszy go 
w środku, udaje się na stronę epistoły. Otworzywszy 
mszał, zaczyna czytać ten sam hejnał, który Jezusowi, 
wjeżdżającemu do Jerozolimy, wykrzykiwał lud żydo
wski, a który równocześnie organista z kancyonału *) 
śpiewa: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, 
który idzie w imię Pańskie! O królu Izraela! Hosanna 
na wysokościach!

Następnie śpiewa pierwszą oracyę: 0 Boże, któ
rego 'kochać i miłować sprawiedliwość jest, pomnóż w nas 
dary niewymownej łaski swojej, i który nam w śmierci 
Syna Swego spodziewać się, w co wierzymy, dozwoliłeś, 
spraw, abyśmy przez jego zmartwychlustanie doszli, dakąd 
zdążamy. Który z Tobą...

Lekcya z Pisma św .2) bardzo stosowna jest na 
niedzielę palmową. Opisuje bowiem, jako Bóg naro
dowi żydowskiemu, leżącemu obozem pod Elim, obie
cał zupełne i doskonałe odkupienie, którego obrazem

*) Kancyonał jestto śpiewnik zawierający pieśni i hymny kościelne 
wraz z nutami dla użytku księdza i organisty.

2) Exodus 15, 16.



a oraz i rękojmią miało być wyzwolenie jego z nie
woli egipskiej. Znowu śpiewa chór lub organista tak 
zwany graduał, wyjęty z ustępów Pisma świętego. 
Ustęp z ewangelii św. Jana *) przypomina, jako »ka- 
płani żydowscy spiknęli się na śmierć Boskiego Zba
wiciela, i jako arcykapłan Kajfasz prorokował, że do
brze jegt. aby jeden człowiek umarł, iżby cały naród 
nie zgihął.i Ustęp zaś z ewangelii św. M ateusza2) 
przypomina krwawy pot Jezusowy w Ogrójcu i prośbę 
jego do Ojca, aby kielich męki od niego odwrócić raczył.

Następująca ewangelia św. opisuje chwalebny 
wjazd Jezusów do Jerozolimy ze wszystkiemi szczegó
łami, jak je ■ powyżej według Mateusza świętego po 
krotce wyłuszczyliśmy.

Po ewangelii rozpoczyna się święcenie palm na
stępującą oracyą: Pomnóż, o Boże, wiarę, w Tobie ufa
jących i wysłuchaj łaskawie modlitwy błagających. Niechaj 
spłynie na nas Twoje wielorakie miłosierdzie. Niechaj będą 
także błogosławione i te gałązki palmowe, abyśmy nosząc je, 
dobremi ucxynkami ozdobieni, wyszli naprzeciw Chrystusowi 
i  przez niego weszli do wiecznych radości...

Oracyar powyższa, podobnie jak wszystkie inne 
przy wielkich benedykcyach śpiewane, przechodzi 

końcu w prefacyą. Uroczystym tonem prefacyę 
śpiewając, wzywa celebrans imieniem Kościoła wszyst
kich, którzy do społeczności Świętych Pańskich chcą 
należeć, aby «wysławiali Boga i jednorodzonego Syna 
jego, uwielbiając jego moc i władzę królewską przed 
całym światem w tem samem uniesieniu i zapale, w ja
kim naród żydowski witał swego Mesyasza.«

Prefacya kończy się, — jak w każdej Mszy św .— 
hejnałem, który bezustannie w niebiesiech aniołowie 
niepojętemu majestatowi Bożemu wyśpiewują, a któ
ry kapłan po prefacyi cichym głosem mówi: Sanctus, 
Sanctus... święty, święty, święty, Pan, Bóg Zastępów. Pełne 
są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokościach! 
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! Hosanna na 
wysokościach. — Równocześnie śpiewa ten hejnał orga
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nista w imieniu ludu, witającego sercem całem króla 
doń przychodzącego i łączącego swoje radosne pienia 
z chwałą, jaką mu wszystkie stworzenia w niebie i na 
ziemi oddawają.

W dalszym ciągu odmawia celebrans przy poświę
ceniu palm pięć wzniosłych modlitw liturgicznych. — 
Prosimy Cię, święty Panie, Ojcze wszechmocny, odivieczny 
Boże, abyś raczył pobłogosłatoić i poświęcić to stworzenie 
gałązki oliwnej, której z drzewa wyróść kazałeś, a którą go
łębica v> dziobie swym niosła, gdy do orki powracała. — 
Ktokolwiek z nich weźmie, niechaj otrzyma opiekę Twoją dla 
duszy i dala, i niechaj one będą nam środkiem zbawienia 
i skutecxną pomocą do otrzymania łaski Twojej. —  0 Boże, 
któryś błogosławił tłumy ludów, wychodzące naprzeciw Jezu
sowi, pobłogosław i te gałązki palmowe, które słudzy Twoi 
z głęboką wiarą v> ręce biorą, aby, gdziekolwiek by były za
niesione, mieszkańcy onego miejsca Twoje błogosławieństwo 
otrzymali. Niechaj ucieka % onąd wszelkie przeciwieństwo, 
i niechaj Twoja prawica broni tych, których Syn Twój, a Pan 
nasz, Jezus Chrystus odkupił.

Ostatnie trzy modlitwy wyrażają w innej formie 
mniej więcej tę samą prośbę. Główną treścią modlitw, 
nad palmami odmawianych, jest prośba do Boga, aby 
ci, którzy tychże w jakimkolwiek celu używać będą, 
doznawali Boskiej opieki na ciele i na duszy, a mie
szkania ich od wszelkich przeciwieństw, a zwłaszcza 
od zasadzek szatańskich były wolne; dalej, aby lud, 
biorący udział w tryumfalnym pochodzie Kościoła z pal
mami, zwyciężył szatana i śmierć i stał się uczestnikiem 
owoców zmartwychwstania Chrystusowego.

W istocie samej palmy, poświęcone przez Kościół, 
mają tę samą skuteczność, co inne Sakram entalia na- 
przykład woda święcona, szkaplerz, medalionik i t. p. 
Są one narzędziami łaski Bożej na zbawienie duszy 
a na pożytek ciała dla wszystkich tych, którzy ich 
z żywą wiarą i nabożeństwem, a oczywiście i w stanie 
łaski uświęcającej, używają. Na mocy błogosławieństwa 
kościelnego przynoszą one: 1) Odpust grzechów po
wszednich; 2) odpust kar doczesnych; 3) różnorakie 
łaski do zbawienia pomagające; 4) zwycięstwo nad



— 21 —

pokusami szatańskiemi; 5) różnolite dary doczesne,
0 ile one dobru duszy naszej są przydatne.

To też lud polski zatyka palmy poświęcone na 
granicach roli swojej, pali je przy chorobach bydła
1 trzody, zawiesza w swojem mieszkaniu i wogóle 
używa ich jako skutecznego środka przeciw nieszczę
śliwym wypadkom w gospodarstwie domowem i po- 
dwórzowem. Upragniony skutek często nawet cudo
wnie daje się we znaki; oczywiście wywołują go nie 
palmy same jako takie, — broń Boże od zabobonu! — 
lecz raczej przywiązane do nich błogosławieństwo ko
ścielne oraz głęboka wiara tych, którzy ich w takim 
celu używają.

Po skończonych modlitwach pokrapia celebrans 
święcone palmy trzy razy we formie krzyża, mówiąc 
Asperges me, i to najprzód leżące na ołtarzu, następnie 
te, które lud trzyma w ręku, i w takiż sam sposób je 
okadza. Kończy ten obrzęd liturgiczny modlitwą, wy
rażającą dobitnie, że obchód tryumfalny Zbawiciela 
naszego powinniśmy święcić nie tyle ze zielonemi ga
łązkami w ręku, ile że winniśmy serca nasze ustroić 
wiarą i dobremi uczynkami.

Teraz każdy z obecnych w kościele przystępuje 
z osobna do ołtarza, i klękając na stopniach, odbiera 
z rąk  celebransa - poświęconą palmę i takową oraz 
i rękę kapłana, jako Pomazańca Chrystusowego, z usza
nowaniem całuje ’). Podczas rozdzielania palm śpiewa 
chór z kancyonału antyfonę: Pueri Hebraeorum— Chło
pięta żydowskie, niosąc gałązki oliwne, wyszły naprzeciw 
Panu, wołając i mówiąc: Hosanna na wysokościach! Chło
pięta żydowskie siały szaty na drodze i wołały, mówiąc: 
Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie 
w imię Pańskie! Poczem celebrans śpiewa jeszcze 
jednę oracyę: Wszechmogący uńećzny Boże, który Pana 
nasxego Jezusa Chrystusa na oślęciu posadziłeś i rzesze ludu 
szaty mu słać i hosanna na chwałę Jego wylc/rzykiwać na
uczyłeś, racz nam dać, abyśmy, ich niewinność naśladując,

i) W niektórych okolicach przynosi lud sam swoje palmy, a gdzie 
takowych nie ma gałązki wierzbowe do kościoła; tam ceremonia rozdzie
lania palm się opuszcza.
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również i ich zasług stali się godnymi. Przez Pana na
szego... Amen.

Tymczasem lud przygotowuje się do uroczystej 
procesyi.

IV-
P rocesya  i  M sza  P a lm o w a .

Na wezwanie celebransa: Procedamus in pace (Wy- 
nijdźmy w pokoju!) na które organista odpowiada: In 
nomine Christi. Amen (W imię Chrystusa. Amen) wychodzi 
uroczysta procesya z kościoła na cmentarz. Na czele 
procesyi kroczy m inistrant z krzyżem, za nim postę
pują bractwa i cechy z chorągwiami, proporcami i obra
zami, w środku celebrans z ministrantami, z palmami 
w ręku, w końcu lud wierny również z palmami. Pod
czas procesyi śpiewaną bywa pieśń postna po polsku. 
W niektórych okolicach śpiewa organista z kancyonału 
antyfonę Cum appropinquaret (Kiedy się Jezus zbliżał). 
Antyfona ta opisuje słowami Ewangelii wjazd Jezusa 
do Jerozolimy wśród okrzyków radosnych ludu ży
dowskiego.

Osobliwa ceremonia ma miejsce, gdy procesya, 
obszedłszy na około kościoła, doń powraca. Tylko orga
nista i kilku śpiewaków' wchodzą do, kościoła, podczas 
gdy celebrans z ludem pozostaje przed zamkniętemi 
wrotami. Organista, stojąc wewnątrz kościoła przy 
bramie, śpiewa naprzemian z celebransem, stojącym 
zewnątrz, przepiękny hymn z kancyonału: Gloria, laus. 
Hymn ten brzmi we wierszowanym, dosłownym prze
kładzie, jak następuje:

Chwała, cześć, uwielbienie, Chryste Ci, nasz Zbawicielu, 
Któremu z chłopiąt ust hymn Hosanna rozbrzmiewa. 
Tyś Królem Izraela w Dawidzie, Twym rodzicielu,
A chwalebny Twój wjazd na naród łaski zlewa.
Ciebie na wysokościach wielbią zastępów miljony,
Na ziemi biedny człek, społem ze wszem s tworzeniem. 
Ongi lud Izraela witał Cię palmą wieńczony.
Idziem tak samo my k’Tobie z modłą i pieniem,
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Żydzi przed śmiercią Tobie śpiewali hymny radosne; 
My chwalebnemu Ci hejnały dziś śpiewamy,
Jak  ongi ich przyjąłeś, przyjm nasze serca żałosne, 
Królu dobroci, łask, o to rzewnie błagamy. —

Na końcu bierze celebrans z rąk ministranta krzyż 
i trzykrotnie nim w zamkniętą bramę kościelną ude
rza, poczem z wewnątrz bram a się otwiera, i. wszyscy 
wchodzą z procesyą do kościóła.

Ta ceremonia ma nam przypominać, iż kiedyś 
przez grzech bramy niebios człowiekowi zostały zam
knięte, i dopiero Zbawiciel, pukając niejakoś krzyżem 
swoim do wrót niebieskich, otworzył je i odkupioną 
ludzkość do wfecznej szczęśliwości wprowadził.

Osobny obrządek, dla naszych archidyecezyi 
i wogóle dla wszystkich polskich dyecezyi ustanowiony, 
nakazuje, aby na środku kościoła odbyła się stacya.

M inistrant kładzie krzyż na poduszkę, na kobierću 
na środku kościoła ułożoną, a celebrans uklęknąwszy 
wraz z ludem, dotyka trzy razy palmą Ukrzyżowanego, 
śpiewając trzy razy coraz wyższym tonem słowa prze
powiedni Zbawiciela o rozproszeniu Apostołów i jego 
chwale zmartwychwstania: Scriptum est enim. (Napi
sano bowiem: Uderzę pasterza.) Chór odpowiada: Et disper
gentur. (A rozproszą się owće trzody; lecz gdy zmartwych- 
powstanę, uprzedzę was do Galilei, tam mnie zobaczycie, 
mówi Pan.)

Potem celebrans podnosząc krzyż w górę coraz 
wyżej, śpiewa dwa razy coraz wyższym tonem: 0 crux 
ave spes unica.

Zawitaj krzyżu, nadziejo jedyna,
W tym czasie męki bolesnego Syna!
Przymnóż nabożnym łask Twoich dary,
A winowajcom przepuść przywary. '

Trzecim razem zaczyna śpiewać: Te fons salutis, 
a organista śpiewa dalej:

Ciebie, o Trójco, coś źródłem zbawienia,
Niech chwalą wszelkich duchów ziemskich pienia, 
Którym darujesz zwycięstwo krzyża,
Niechaj ich znak ten do Ciebie zb liża! Amen.
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Położywszy krzyż na poduszce, pokadziwszy go 

trzy razy i znamiona ran ucałowawszy, powstaje ce
lebrans i udaje się z procesyą do wielkiego ołtarza. 
Podczas tego pochodu śpiewa organista z ludem dal
szy ciąg przerwanej pieśni postnej albo też po łaci
nie antyfonę: Ingrediente Domino (Kiedy Pan wjeżdżat do 
Jeruzalem). Treścią jej jest, jak wyżej, radość żydów, 
witających Zbawiciela. Przystąpiwszy do stopni ołta
rza, śpiewa jeszcze celebrans wiersz i oracyę, w której 
błaga Boga, aby «przez mękę Syna swojego nas od 
doczesnych niepokoi wyzwolić, i do wiecznej chwały 
domieścić raczył.«

Na tem kończy się ceremonia prpcesyi.
Celebrans udaje się do zakrystyi, ubiera się 

w szaty fioletowe i wychodzi ze Mszą świętą. Z po
wodu długich modlitw bywa ona zwykle czytaną. 
Podczas .sumy śpiewa lud z towarzyszeniem organ 
pieśni postne, jak naprzykład: Rozmyślajmy dziś, Ojcze, 
Boże wszechmogący lub inne.

Msza święta odbywa się zwyczajnym trybem ; za
miast Ewangelii czyta celebrans historyę męki Zbawi
ciela według Mateusza świętego. Doczytawszy się 
miejsca, gdzie Ewangelista w krótkich słowach opo
wiada, jak Boski Zbawiciel na krzyżu głowę swoją 
skłania i kona, odkłada palmę, klęka wraz z ludem, 
i schyliwszy głowę, rozważa przez chwil kilka ogrom 
miłości Jezusowej ku rodzajowi ludzkiemu, dziękując 
mu zarazem za niewysłowione dobrodziejstwo odku
pienia ludzkości.

W niektórych kościołach parafialnych śpiewa chór 
w niedzielę palmową historyę męki Zbawiciela według 
św. Mateusza po polsku. Każdemu ze śpiewaków wy
znacza się pewną rolę osoby, zachodzącej w historyi 
męki Pana Jezusa. Jeden z nich, chronista, czyli kro
nikarz śpiewa tekst opowiadania Ewangelii, inny słowa 
Chrystusa, trzeci słowa Piotra i t. d., to jest wszyst
kich osób, których słowa Ewangelia przytacza. Słowa 
tłumu żydowskiego śpiewa cały chór społem. Umie
jętne odśpiewanie pasy i robi na słuchaczach ogromne 
wrażenie i przyczynia się niemało do zbudowania



— 25 —

wiernych, pomagając im do uprzytomnienia sobie szcze
gółów gorzkiej męki Zbawiciela.

V.
W ie lk i Tydzień,. P ie rw sze  tr z y  d n i.

Niedzielą Palmową rozpoczyna się tak zwany 
Wielki Tydzień.

Jest on pamiątką wielkiej tajemnicy odkupienia 
rodzaju ludzkiego. Żałoba Oblubienicy Chrystusa Pana 
z  powodu jego mąk i śmierci krzyżowej dosięga w tym 
tygodniu swego szczytu. W tym okresie nie obchodzi 
się żadnej innej na ten czas przypadającej uroczystości. 
Jeżeli ■ Wielkanoc obchodzi się naprzykład około 30 
marca, natenczas uroczystość Zwiastowania Matki Bo
skiej (25 marca), przypadająca na czas Wielkiego Ty
godnia, przenosi się na poniedziałek po Białej Niedzieli, 
«żyli pierwszej niedzieli po Wielkanocy.

Wielki tydzień nazywano dawniej także tygodniem 
smutnym, tygodniem ostatnim, tygodniem męki i ukrzy
żowania, tygodniem czarnym — w przeciwieństwie do 
białego t. j. pierwszego po Wielkiej Nocy. Nazywa się 
on także tygodniem świętym, albo cichym, a to dla 
tego, iż nabożeństwo odprawia się z oznakami smutku 
i żałoby, zwłaszcza w ostatnich trzech dniach.

- Od początku chrześciaństwa obchodzono Wielki 
Tydzień z powiększonem skupieniem i szczególniejszem 
nabożeństwem, ściślejszym postem, obfitszą jałmużną 
i innemi uczynkami miłosiernemi. Był to także czas 
upragniony dla niewolników, gdyż wielu chrześciań- 
skich panów, pamiętni duchowej wolności, którą przez 
Chrystusa i za jego pośrednictwem odebrali, obdaro
wywali niejednego niewolnika osobistą wolnością.

Zaprzestawano wszelkich robót publicznych, mu
zyk, widowisk teatralnych i rozpraw sądowych. Przez 
wiele stuleci z rzędu obchodzono go uroczyście jako 
święto publiczne. Dzisiaj tylko ostatnie trzy dni są 
uprzywilejowane, a żaden z nich — nawet Wielki P ią
tek — nie jest uroczystem świętem dla ludu.

Wielki Poniedziałek przygotowuje wiernych do roz
pamiętywania wstępnych szczegółów z historyi męki 
Zbawiciela.
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W lekcyi Mszy św. zwraca nam prorok Izajasz *) 
ogólnie uwagę na niepojęte cierpienia, jakie Zbawca 
ponosił.

Ewangelia św .2) opisuje, jak Marya w domu Ła
zarza wylała kosztowną maść na stopy Zbawiciela. 
Judasz zdrajca gorszył się- z tego, a w szemraniu 
przeciw niej przyłączyli się także niektórzy Aposto
łowie.

We Wielki Wtorek lekcya3) traktuje o Boskim Ba
ranku, mającym być niebawem na stracenie wiedzio
nym. Zamiast ewangelii czyta celebrans pasyę czyli 
opis męki. Pana Jezusa według św. Marka.4)

Wielka Środa jest pamiątką dnia, w którym Judasz 
zaprzedał Mistrza swego za 30 srebrników.

Msza św. ma dwie lekcyfe. Obydwie wyjęte są 
z proroka Izajasza.5) Wykłada w nich ten niezrównany 
prorok, którego Ojcowie Kościoła ewangelistą Starego 
Zakonu nazywają, że Ojciec niebieski postanowił wy
zwolić ród ludzki z niewoli grzechu przez krwawą 
ofiarę Syna swego na krzyżu. Zbawiciel wziął na 
siebie nasze nieprawości i poddał się nieopisanym ka
tuszom, jako »mąż boleści«, aby flam przynieść pokój 
prawdziwy. Pasyę czyta celebrans według świętego 
Łukasza.6)

Ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia mają osobne 
obrzędy.

W tych dniach wyczerpuje Kościół św. cały obfity 
skarb swoich ceremonii, aby nam jak najdobitniej przed
stawić Chrystusa cierpiącego i umierającego i w naszem 
sercu wywołać choćby jednę iskierkę politowania, żalu 
i skruchy, wiary, nadziei, miłości i wdzięczności.

W ostatnich trzech dniach nie obchodzi się żadnej 
innej uroczystości. Każda bowiem uroczystość jest dniem 
radosnym, a teraz nie zna Kościół św. żadnej radości.

J) Izajasz 50.
2) Według św. Jana 12.
3) Jeremiasz 11.
4) Marek 14 i 15.
5) Izajasz 62, 63 i 53.
6) Łukasz 22 i 23.
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Także i żałobnego nabożeństwa nie wolno odprawiać- 
nawet w tych kościołach, przy których więcej kapła
nów jest w urzędzie.

W kościołach parafialnych, gdzie pracuje więcej 
kapłanów, odprawia się tylko jedna Msza św.

Najdobitniej wyraża Kościół swój bolesny żal 
w t. z w. ciemnych jutrzniach (Matutinum tenebrarum). Od
praw iają się one tylko w katedrach i to wieczorem.

W pierwszych wiekach i zbierali się kapłani na 
ciemną jutrznię zaraz po północy. Wśród śpiewu 
psalmów brewiarzowych gaszono po kolei wszystkie 
świece, tak że w końcu ciemność nastawała. Stąd 
niezawodnie pochodzi nazwa »ciemnych« jutrzni.

Podczas ciemnych jutrzni śpiewają kapłani prze
piękne treny czyli lamentacye proroka Jeremiasza. 
Melodye tychże lamentacyi takie cudowne, że chwy
tają za serce i żałość wzbudzają.

Lamentacye Jeremiasza opisują dotkliwe kary 
ludu żydowskiego po zburzeniu Jeruzalem. Nieutu
lony w żalu, płacze w nich prorok nad zgliszczami 
świętego miasta i świątyni, ukochanych skarbów na
rodu izraelskiego. Kościół św. stosuje je także do 
okropnych mąk Zbawiciela i słowami wielkiego pro
roka płacze nad okropną boleścią Oblubieńca swego, 
cierpiącego męki krzyżowe.

Również odnoszą się one do surowych wyroków 
Bożych, które kiedyś ścigać będą zatwardziałych grze
szników. Stąd śpiewa po każdej lekcyi błagalnym 
głosem: » Jeruzalem, Jeruzalem, nawróć się do Pana Boga 
twego/«

Podczas tych śpiewów stoi przed ołtarzem trój
kątny świecznik z piętnastu świeczkami. Po każdym 
z 14-tu psalmów gasi się jednę świeczkę.

To kolejne gaszenie świeczek ma przypominać,, 
jako uczniowie jeden po drugim ChVystusa Pana opu
ścili, a także ono zaćmienie słońca, jakie przy śmierci 
jego na ziemię zapadło.

t Pozostaje jeszcze jedna świeczka. Po skończo
nym hymnie gasi się sześć świec na ołtarzu i wszyst
kie światła w kościele. Pod koniec antyfony wynosi 
się pozostałą ostatnią świeczkę do zakrystyi lub po
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stawia się ją za ołtarz aż do skończenia psalmu 50. 
Miserere (Zmiłuj się nademną Boże) i krótkiej modlitwy. 
Wtedy przynosi się znów świeczkę i stawia na ołtarz.

Ta ostatnia świeczka do końca gorejąca, wyo
b raża  Chrystusa Pana, k tóry wszędzie i zawsze niósł 
pochodnię nauki Bożej przed ludźmi. Przez śmierć 
j e g o — zdawało się — zgasło to światło nauki Bo
skiej. Lecz nie zgasło, ale się ukryło, bo po zmartwych
wstaniu Zbawiciela nowym blaskiem zajaśniało.

Po skończonych modłach robi się wielki łoskot 
klekotkami lub przez uderzenie o ławki i t. p. przed
mioty.

Ten pobożny zwyczaj przypomina krzyk i hałas 
żydów, wychodzących na schwytanie Jezusa w Ogrójcu 
i prześladujących go potem wśród kłótni i wrzawy 
przez całą noc. Inni teologowie widzą w nim obraz 
onego wielkiego zamieszania przy śmierci Zbawiciela, 
gdy  ziemia się trzęsła, skały się rozpadały, i cała 
przyroda niejakós współcierpiała z Panem i Stwórcą 
swoim.

VI.
W ie lk i C zw artek. 1. C erem onie ró w n e  we  

w szy s tk ic h  kościołach.
Wiellii Czwartek zowie się po łacinie Coena Domini 

t. j. Wieczerza Pańska.
Przypomina on ten dzień, w którym Chrystus 

Pan z Apostołami pożywał baranka wielkanocnego 
według zwyczaju żydowskiego.

Przed ucztą, — mówi Ewangelia św ięta,1) — prze
pasał się prześcieradłem i nalawszy wody w miednicę, 
począł umywać nogi uczniom swoim. Nie chciał tego 
dopuścić Piotr, pierwszy Apostół, i dopiero, gdy Boski 
Mistrz zaręczył mu, iż przez umycie nóg stanie się 
uczestnikiem królestwa niebieskiego, zgodził się na to. 
Umywszy Apostołom nogi, objaśnił Pan Jezus, czemu 
to uczynił: Dałem wam przykład, abyście, jakom ja  wam 
uczynił, tak i wy czynili, bo nie jest większy sługa nąd 
pana swego...

i) Jan św.. 23, 1—38.
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Po wieczerzy ustanowił Pan Jezus Przenajświęt
szy Sakram ent Ołtarza, dając Apostołom swoim Boskie 
Ciało i Boską krew swoją do pożywania i mówiąc 
do nich uroczyście: To czyńcie na moję pamiątkę! Tem 
samem wyświęcił ich na kapłanów i dał im moc prze
mieniania chleba w Ciało a wina w Krew Najświętszą 
swoją. Temi samemi słowy nakazał także sprawowa
nie Przenajświętszej Ofiary Ołtarza, odprawionej przez 
niego samego pierwszy raz w pierwszy Wielki Czwartek.

Wśród uczty zatrwożył się nagle Zbawiciel i za
smucił się bardzo. A gdy go uczniowie pytali o przy
czynę, oświadczył uroczyście: Jeden z was mnie wyda. 
Uczniowie nie mogli żadną miarą odgadnąć, kogoby 
miał na myśli, i dopiero na prośbę umiłowanego ucznia 
swego, spoczywającego na piersiach jego, Jana św., 
wydał nazwisko zdrajcy: Ten jest, któremu ja  umaczany 
chleb podam. A umoczywszy chleb dał go Judaszowi 
Szymona Iszkaryoty! A Judasz zaraz wyszedł z Wie
czernika.

Pod wieczór podążył- Boski Mistrz z Apostołami 
na Górę Oliwną. Tu przeszedł pierwszą próbę bole
snych mąk, które nań przyjść miały. Ogrom grzechów 
ludzkich, ciążących na nim, oraz ogrom przyszłych 
katuszy przeraził go tak bardzo, że aż krwawym po
tem się pocił. Potrzeba było, aby Aniół z nieba, od 
Ojca zesłany, go pokrzepił na duchu i dodał mu męstwa.

Gdy zstępował z góry, przyszedł Judasz ze zgrają 
żydów, aby go pojmali. Schwytany Zbawiciel, wnet został 
na śmierć osądzony i do ciemnicy w pałacu arcykapłana 
wrzucony. Tu wśród okropnych naigrawań, szyderstw 
i plag ze strony żołnierzy i żydów spędził Boski Ba
ranek onę pierwszą okropną noc, jakiej niema podo
bnej; doznał w niej bowiem Syn Boży bodaj najwięk
szego upokorzenia, hańby i sromoty, gdy go żydzi po
liczkowali, bili, za włosy targali, naigrawali i hańbili. 
W edług objawień świętej Brygidy szczegóły tej okro
pnej nocy dopiero na sądzie ostatecznym objawione 
będą.

Całe to opowiadanie Ewangelii świętej przedsta
wia nam Kościół św. obrazowo w ceremoniach wielko- 
czwartkowych.
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Od pierwszych wieków chrześciaństwa obchodzo
no Wielki Czwartek z ogromną okazałością, a to głó
wnie jako pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sa
kramentu Ołtarza. Ta pamiątka jest główną cechą 
dnia. Wobec niej ustąpić musi żałoba i smutek z po
wodu męki Zbawiciela.

I słusznie. Ustanowienie bowiem. Najświętszego 
Sakramentu Ołtarza, albo raczej — ściśle biorąc — 
ustanowienie Ofiary Mszy świętej jest niepojętem do
brodziejstwem dla nas.

Stąd jest Wielki Czwartek dniem radości w Ko
ściele.

Pokazuje się to już w zewnętrznych oznakach. Ołtarz 
jest przystrojony świeżo w czystą białą bieliznę, szaty 
liturgiczne białego koloru nie jak zwykle fioletowego, 
a nawet kwiaty wolnó w ten dzień na ołtarzu posta
wić. We Mszy św. celebrans intonuje jak najuroczyst
szym głosem Gloria in excelsis. Na ten hymn radości 
odzywają się wszystkie dzwonki w kościele i duże 
dzwony na wieży, a organista na chórze gra i śpiewa 
jak najwspanialej ten hejnał anielski.

Dzwonienie i wesoła gra organów mają być 
zewnętrzną oznaką radości naszej z powodu ustano
wienia Najświętszego Sakramentu Ołtarza i połączonego 
z nim jak najściślej Sakramentu kapłaństwa.

Odtąd milczą wszystkie dzwony i dzwonki aż do 
Wielkiej Soboty, a w ich miejsce odzywają się tylko 
głucho tak zwane klekotki. Również i organy prze
stają przez ten czas upiększać nabożeństwo; w kościele 
uroczysty spokój i cisza na znak największej żałoby...

W każdym kościele parafialnym odprawia się 
tylko jedna Msza św.; w katedrach odprawia ją sam 
biskup; wszyscy inni kapłani, nie odprawiający Mszy 
świętej, przystępują do Komunii św. tak jak wierni. 
Celebrans wyobraża tutaj Chrystusa Pana, który 
w pierwszy Wielki Czwartek dał uczniom swoim oso
biście Boskie Ciało i Boską Krew swoją do pożywania.

W Introicie Mszy św. czyta celebrans słowa Pawła 
świętego ’), przypominające, iż »mamy się tylko chlu-

')  Do Galat. .6, 14.
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bić w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, w któ
rym jest nasze zbawienie i zmartwychwstaniec

Lekcya również z listu świętego Pawła *) opisuje 
ustanowienie Najświętszego Sakramentu; Ewangelia 
z a ś 2) zawiera opowiadanie o szczegółach umywania 
nóg uczniom, jak się to wyżej streściło.

W czasie Mszy św. konsekruje czyli przemienia 
celebrans trzy hostye, a mianowicie jednę do Mszy św., 
drugą do tak zwanej liturgii we Wielki Piątek, trzecią 
do wystawienia Najświętszego Sakramentu w mon- 
strancyi.

Po skończonej Mszy św. celebrans ubrany w białą 
kapę, wziąwszy w ręce Przenajświętszy Sakrament, 
intonuje przepiękny hymn na cześć Jezusa w Hostyi 
utajonego Pange lingua — Chwal języku Zbawiciela, i pod
czas gdy chór śpiewa wspomniany hymn, niesie go do 
tak zwanej 'piwnicy.

Na piwnicę wybiera się zazwyczaj osobną ka
pliczkę, kruchtę lub zakrystyę. Tutaj ustawia się mały 
ołtarzyk, na nim białe, woskowe świece; stół pokrywa 
się, jak zwykle, trzema białymi obrusami a w głębi 
jego ustawia się małe przenośne tabernakulum, to jest 
schowanie dla Najświętszego Sakramentu. Tu dotąd 
przenosi się Pana Jezusa, aby pozostał przez całą noc, 
na pamiątkę onej okropnej nocy, którą spędził w pod
ziemiach pałacu arcykapłana. Aby piwnica żywo przy
pominała loch więzienny, zasłania się jej okna gru- 
bemi firanami lub okiennicami. Aby zaś cierpiącemu 
Panu Jezusowi niejakoś uprzyjemnić pobyt jego w ciem
nicy, stawia się na ołtarzu najpiękniejsze kwiaty, mię
dzy innemi regularnie fiołki, rozkwitające co rok w cza
sie przed Wielkanocą, jako symbol naszej miłości 
i wdzięczności; prócz tego stroi się piwnicę zielenią 
i stawia się w niej kwiaty i drzewka w doniczkach.

Na wielkim ołtarzu niema odtąd Najświętszego 
Sakramentu, tabernakulum  stoi na rozścież otwarte 
i próżne.

1) I Kor. I l i  
2; Jan 13.
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Po odmówieniu cichym głosem nieszpór *) gaszą 
się wszystkie świece w kościele, a lampkę wieczną 
przenosi się do piwnicy.

Wstawszy od modlitwy, wychodzi celebrans znowu, 
.ubrany w albę i stułę koloru fioletowego, na kościół 
celem odprawienia ceremonii obnażenia ołtarzy.

Przystępując do wielkiego ołtarza, odmawia anty- 
fonę Diviserunt sibi vestimenta: Rozdzielili między siebie 
szaty moje i o suknię moją rzucali losy; następnie psalm 21 
Deus, Deus, meus: Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie; cze
muś mię opuścił?... Psalm ten jest jakoby skargą ża
łosną »męża boleści*, umierającego w najokropniej
szych męczarniach na krzyżu. Podczas tych modlitw 
zagina kapłan obrusy, tak że goły ołtarz widać, obala 
kanony2) i lichtarze, kładąc je bezładnie na ołtarzu.

Ceremonia obnażenia ołtarzy ma wyobrażać zu
pełne opuszczenie Jezusa na krzyżu. Wszyscy Apo
stołowie z obawy przed karą za przynależenie do zwo
lenników Mesyasza żydowskiego pouciekali; tylko 
Matka jego bolesna i ukochany uczeń Jan  św. pozo
stali pod krzyżem ku pociesze bolejącego Baranka 
Boskiego. Dalej przypomina ona odarcie Zbawiciela 
z szat. Gdy stanął na Golgocie, zdarli oprawcy z niego 
odzienie, i ten, który lilie polne przyodziewa i każde
mu stworzeniu daje wzrost i pożywienie, stanął nagi 
wśród tysiącznego tłumu. W męczarniach swoich na 
krzyżu został Boski Baranek okropnie zeszpecony 
i swej ozdoby pozbawiony. Łatwo możemy sobie wy
obrazić, jak wyglądało ciało Odkupiciela naszego po 
tylu męczarniach, jakie mu zadawano, gdy twarz jego 
była bólem wykrzywiona, gdy jako skorupa wyschła 
siła jego, gdy do podniebienia przysechł spragniony 
język, gdy wszystkie członki były wycieńczone i krwią

• oblane. Już prorok Izajasz widział go w duchu tak 
wiszącego na krzyżu i mówił o nim: »Nie ma krasy 
ani piękności, i widzieliśmy go, a nie było nacz spoj- 
rzeć« 3). Tak i ołtarze mają odłożyć strój swój, jako

!■) Nieszpory odprawia się w czasie postu \y dni powszednie przed połud.
2) Kanony są to trzy tabliczki, znajdujące się na każdym ołtarzu, 

ą zawierające niektóre modlitwy, podczas Mszy św. odmawiane.
8) Izajasz 53, 2.
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wdowy nieutulone w żalu po stracie umiłowanego 
Oblubieńca swego, i w niemej głębokiej żałobie mają 
opłakiwać zgon jego.

m
W ie lk i C zw artek. 2. C erem onie  w  ko śc io ła ch  

k a te d ra ln y c h .
W kościołach katedralnych, gdzie biskup celebruje, 

odbywa się we Wielki Czwartek podczas Mszy św. 
jedna z najwznioślejszych ceremonii, mianowicie świę
cenie olejów. Oleje, mające być poświęcone, są trojakie:
1) Oleum infirmorum (oUj dla chorych), 2) Sanctum chrisma 
(święte krzyimo), 3) Oleum catechumenorum {olej dla kate
chumenów.)

Nasamprzód święci się olej dla chorych. , Używa go 
Kościół św. głównie przy udzielaniu Sakram entu Osta
tniego Namaszczenia; następnie św. krzyżmo, którem 
przy chrzcie głowa człowieka, przy bierzmowaniu czoło, 
przy kapłaństwie ręce kapłana, a oprócz tego kościoły, 
ołtarze, kielichy, pateny, dzwony i inne tem podobne 
rzeczy do służby Bożej służące bywają namaszczane. 
Na końcu święci biskup olej katechumenów to jest dla 
tych, którzy przez Sakrament chrztu przyjm ują wiarę 
chrześciańską. Potrzebny on jest przy chrzcie świę
tym, a także i przy święceniu wody do chrztu, oraz 
przy święceniu kapłanów, kościołów, ołtarzy i innych 
rzeczy.

. Już od pierwszych wieków święcono uroczyście 
oleje święte, których Kościół św. przy udzielaniu nie
których Sakramentów używa, a święcił je biskup wtedy, 
gdy miał zamiar tychże Sakramentów udzielać. Jaką 
ważność i skuteczność tym olejom przypisywano, wy
nika stąd, że ich święcenie odbywało się w czasie" 
Mszy św. Z czasem zaprowadził się zwyczaj, iż świę
cenie olejów odbywało się tylko raz do roku, miano
wicie we Wielki Czwartek. Dziś obowięzuje do tego 
wyraźne prawo kościelne.

W Starym Zakonie używano oleju wyciskanego 
z drzew oliwnych do namaszczania. Świadczą o tem 
rozliczne miejsca Pisma św. Z polecenią Bożego na-
Obrzędy W itlkopostne. 3
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maścił Mojżesz przybytek Boży i arkę przymierza 
i Aarona z synami jego, święcąc ich na kapłanów.

Namaszczano proroków, królów i kapłanów, a w 
pierwszych Wiekach chrześciaństwa także i męczenni
ków. Zwyczaj namaszczania ciała wonnemi olejkami 
i orzeźwiającemi maściami był zresztą także w użyciu 
i u innych narodów; naprzykład Grecy i Rzymianie 
namaszczali ciało swoje dla utrzym ania go przy zdro
wiu, po każdej kąpieli nacierali się wonnemi olejkami 
i balzamem. Ciało tak pielęgnowane bywało więcej 
odporne na zewnętrzne zjawiska i choroby i stawało 
się pięknem i elastycznem. Dla tego też gladyatorzy 
czyli ludzie, występujący na arenie we walce z rówie
śnikami lub dzikiemi zwierzętami, przed każdem igrzy
skiem ciało swe namaszczali.

Ten zwyczaj przeniósł Kościół św. na swoje ob
rzędy i za przykładem Apostołów począł przy spra
wowaniu Sakramentów św. udzielać namaszczenia. Je
żeli każde namaszczenie ciała leczniczemi olejami i bal
zamem bardzo jest przydatne do zdrowia człowieka,
0 ileż więcej musi sakramentalne namaszczenie poświę
conym przez Kościół św. olejem ten skutek w duszy 
wywoływać! Wszakżeż do nich jest przywiązane oso
bne błogosławieństwo kościelne mocą i imieniem zasług 
Chrystusa Pana.

Święcenia wszystkich olejów dokonuje biskup 
■w asystencyi dwunastu kapłanów z wielką uroczystością. 
Przypomina on Pana Jezusa w otoczeniu dwunastu 
Apostołów, ustanawiającego Sakram enta święte. Krótko 
przed »Pater noster« opuszcza biskup z asystą ołtarz
1 siada przy osobnym stoliku. Przed nim stawiają 
dyakoni *) naczyjiie z olejem.

Święcenie oleju dla chorych rozpoczyna się eksor- 
' ‘ y%mem, czyli wyklęciem szatana. Potem poświęca go 
biskup modlitwą swoją i znakiem krzyża, błagając 
Boga, aby wylał nań moc Ducha świętego, iżby stał się 
namaszczonemu niebieskiem lekarstwem na boleści i  choroby 
•■'■śzelkie ciała i duszy.

Ceremonia święcenia oleju dla chorych jest więc 
bardzo krótka. Chwila doniosła, gdzie się ono odby-

i) Dyakoni są to klerycy, mający wyższe święcenia.
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wa, mianowicie w środku nie dopełnionej jeszcze Ofiary 
Mszy św., w obliczu ofiarującego się Baranka eucha
rystycznego, oraz ścisłe połączenie błogosławieństwa 
z Mszą św., ze względu na nie przerwaną, nadają jej 
nadziemskiej siły i skuteczności.

Poświęcony olej dla chorych odnosi subdyakon 
do zakrystyi; biskup zaś odprawia dalej przerwaną 
Mszę śwjętą aż do Komunii św. Następnie znowu 
Siada przed stolikiem, aby dopełnić ceremonii poświę
cenia śnięlrgo krzyżmu i oleju dla katechumenów. Wśród 
pięknego, symbolicznego śpiewu przynoszą dyakoni 
i kapłani ze zakrystyi w naczyniach, co do tych świę
ceń potrzebne.

Nasamprzód błogosławi biskup balxam, błagając 
w dwóch modlitwach. Boga aby tenże balzam śwojem 
błogosławieństwem uświęcił i dał mu wewnętrzną ła
skę uświęcającą, aby ktokolwiek we chrzcie św. się 
odrodzi, błogosławieństwo ciała i duszy otrzymał.«

Poświęciwszy balzam domiesxuje doń nieco oleju 
jeszcze nie święconego.

Ta ceremonia wraz z przyłączoną do niej modli
twą liturgiczną przypomina połączenie natury Boskiej 
z ludzką w osobie Chrystusa Pana, tak zbawienne dla 
odkupienia naszego.

Konsekracya oleju oliwnego rozpoczyna się trzykro- 
tnem tchnieniem biskupa nań we formie krzyża. To 
samo czynią także dwunastu kapłanów, konsekrują
cych, wespół z biskupem. Każdy z nich kolejno przy
stępuje do stolika i chucha trzykrotnie na olej. To 
tchnienie oznacza eksorcyzm, mianowicie że na skutek 
uświęconego tchnienia kapłanów szatan z oleju musi 
ustąpić. Dalej; na skutek tego tchnienia zstępuje na 
olej moc Ducha św. i pozostaje w nim na zawsze, aby 
później w Sakramentach zstępować także na wiernych. 
Kościół św. naśladuje w tej ceremonii przykład 
Zbawiciela; i on tchnął na Apostołów po zmartwych
wstaniu swojem, mówiąc: »Weźmijcie Ducha świę
tego; którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.«

Modlitwa, którą biskup eksorcyzuje olej, przecho
dzi w długą prefacyę, której treścią jest przypomnie

3*
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nie wszelkich tajemnic tegoż oleju. W końcu pre- 
facyi modli się biskup, śpiewając: Niechaj ten olej 
będzie dla tych, którzy się odrodzą z wody i Ducha św. 
krzyżmem zbauńenia, niechaj im udzieli cząstki w szczęśli
wości niebieskiej i  domięści ich do żywota wiecznego! _■—o 
Ten skutek, który ma mieć święte krzyżmo mocą bło
gosławieństwa biskupiego, może być tylko wypływem 
łaski Ducha świętego.

Zmieszawszy balzam z olejem, zaznaczając, iż 
tenże >ma być dla wszystkich namaszczonych strażą 
zbawienną na żywot wieczny«, zgina biskup przed 
krzyżmem trzykrotnie kolano, śpiewając trzy razy, 
coraz wyższym tonem: »Ave sanctum chrisma!* (Bądź 
pozdrowione, święte krzyżmo!) — poczem całuje brzeg 
naczynia. To samo czynią kapłani,' przybliżając się 
zwolna wśród trzykrotnego przyklękiwania do świę
tego naczynia i śpiewając trzy 'razy, podwyższonym 
każdy raz głosem to samo pozdrowienie.

Ta ceremonia wyraża radość Kościoła św. z po
wodu ustanowienia dla zbawienia ludzkości onyćh Sa
kramentów, przy których namaszczenie krzyżmem 
świętem się odbywa. Oddanie zaś pokłonu krzyżmu 
św. wskazuje na łaski Ducha świętego w niem z temi 
Sakramentami połączone. Jakoż w rzeczy samej Ko
ściół naucza, że Sakramenta św. wprowadzają do serca 
naszego łaskę uświęcającą jako dar Ducha świętego.

Stąd też jasnem jest znacienie krzyżma świętego.
Krzyżmo nazywa się po łacinie chrisma; Chrystus 

znaczy Pomazaniec, a więc chrisma jestto maść do po
mazania czyłi namaszczenia. Namaszczenie krzyżmem 
jest poświęceniem świątyni Ducha św., którą jest ciało 
ludzkie. Jako olej goi rany, podtrzym uje ogień, czyści 
ciało, zdrowie mu przynosi i wielorakie inne błogie 
skutki wywołuje, tak i namaszczenie świętym olejem 
krzyżma leczy wewnętrzne rany  ducha, przez grzech 
mu zadane, podtrzymuje w nim ogień miłości Bożej, 
słowem zlewa na nas wszelkie dary Ducha św.

Krzyżmo jest mieszanką czystego oleju oliwnego 
z wonnym balzamem. Olej dodaje ciału siły i elastycz
ności, olej wylany na głowę jest symbolem wylanej 
łaski Ducha św., która poczynając od głowy ma prze
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niknąć całego człowieka i w nim nigdy nie wysychać. 
Wonny balzam znaczy upodobanie Boże w czystem 
i świętem życiu.

Podobnie jak  święcenie krzyżma odbywa się ce
remonia święcenia oleju dla katechumenów. Także i tu 
modli się biskup, aby Bóg »do onego oleju łaskę Du
cha św. przywiązać raczył, iżby wszyscy nim nama
szczeni odpuszczenie grzechów otrzymali i od zasa
dzek nieprzyjacielskich byli uwolnieni.« W ten sam 
sposób też odbywa się adoracya oleju dla katechume
nów przy śpiewie pozdrowienia: Ave sanctum oleum!

Po odniesieniu obydwóch olei do zakrystyi koń
czy biskup Mszę św. Olej dla chorych, olej do Chrztu 
i święte krzyżmo odbierają z katedry księża dziekani 
osobiście lub przez zastępców i rozsyłają je po po
szczególnych kościołach parafialnych w dekanacie.

Tu i owdzie jest także zwyczaj odprawiania we 
Wielki Czwartek tak zwany mandatum czyli Ostatniej 
Wieczerzy, połączone.z ceremonią umywania nóg.

Boski Zbawiciel, umywszy przed ucztą wielka
nocną Apostołom nogi, odezwał- się do nich: »Przy- 
kład wam dałem, abyście jako ja wam Uczyniłem, tak 
i wy uczynili.« ,

W Palestynie, gdzie nie nosi Się trzewików, lecz 
sandały1), ponieważ upał słoneczny bardzo dokucza, 
z powodu ogromnego kurzu panującego na drogach, 
łatwo było zbrudzić stopy. Dla tego pierwszą powin
nością gospodarza, witającego w domu swoim gościa, 
było umyć mu stopy. O tej ceremonii czytamy bardzo 
często w Piśmie św. Tak zapraszał Abraham trzech 
Aniołów, przybywających do niego w ludzkiej postaci, 
aby sobie dali nogi um yć;2) tak Marya Magdalena 
namaściła stopy Jezusowe, umy wszy je, wonnym olej
kiem,8) a wreszcie i Boski Zbawiciel sam uczniom 
swoim tę przysługę wyświadczył i przykładem uświęcił.4)

i) Sandały jestto rodzaj pantofli, składających się ze samej podeszwy; 
przywięzuje się je sznurkami do bosej stopy.

?) i  Mojż. 18, 4.
3) Łuk: 7, 38.
4) Jan 13, 4.
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Naśladując ten wzniosły przykład pokory i mi
łości braterskiej zaprowadził Kościół św. ceremonię 
umywania nóg we Wielki Czwartek.

W Rzymie umywa sam papież dwunastu ubogim 
stopy, przyczem je całuje na znak braterskiej miłości; 
w końcu wyprawia ucztę, przy której osobiście zapro
szonym usługuje, a wreszcie daje im obfitą jałmużnę. 
Także i niektórzy świeccy panowie, królowie i książęta 
praktykują ten pobożny zwyczaj, umywając dwunastu 
biednym starcom „nogi, podejmując ich gościnnie i ob
darzając obficie.

VIII.
W ie lk i P ią te k .

Wielki Piątek to on wielki pamiętny dzień, w któ
rym lud żydowski w zaślepieniu swojem popełnił naj
haniebniejszą ze wszystkich zbrodni, jakiej podobnej 
niema, nie było i nie będzie w dziejach świata, przy
bijając na krzyż sromotny Syna Bożego, króla nieba 
i ziemi, a swojego .Zbawiciela i największego dobro
czyńcę.

Niema przyroda osłupiała na widok swojego Stwo
rzyciela, V  okropnych męczarniach na krzyżu wiszą
cego: Słońce się zaćmiło cudownym sposobem p o p o 
łudniu o godzinie trzeciej, ponura ciemność zapadła 
nad ziemią, skały się rozpadały, groby się otwarły, 
umarli powstali, a zasłona świątyni jerozolimskiej roz
darła się na dwoje na znak, że Stary Zakon się skoń
czył, a Nowy rozpoczął...

Jeżeli już bezrozumna przyroda w tak jawny spo
sób przy śmierci Zbawiciela się smuciła, nie miałżeby 
się i Kościół św. okryć w ten dzień największą żałobą? 
Smuci się on wielce, a smuci nietylko z powodu męki 
i śmierci Jezusa ale i z powodu grzechów ludzkich, 
które do tego były powodem.

Wielki Piątek jest dniem największego smutku i ża
łoby w całym roku. W domu Bożym panuje uroczy
sta cisza, przerywana tylko podczas nabożeństwa rze- 
wnemi pieśniami Gorzkich Żalów. Szaty kościelne ża
łobne, krucyfiksy czarnym welonem zasłonione, organy
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i dzwony milczą jeszcze, a w ich miejsce odzywa się 
głucho klekotka.

Już od czasów apostolskich nie odprawiano we 
Wielki Piątek Mszy św. Nie godzi się bowiem, aby 
ziemski kapłan zanosił Bogu Przenajświętszą Ofiarę 
w onym dniu, w. którym niebieski Kapłan spełnił jedyną 
i największą ofiarę na ziemi, ofiarę krzyżową na Gol
gocie. Natomiast odbywa się wzniosła liturgia, przy
pominająca cośkolwiek ceremoniami swemi Mszę św., 
nie mająca jednakże z właściwą Mszą św. nic wspól
nego. Najlepszym dowodem, że liturgia wielkopiątkowa 
nie jest ofiarą, jest chyba to, że celebrans w niej nie 
lconsekruje czyli nie przemienia chleba i wina w Ciało 
i Krew Najświętszą; wiadomo zaś, iż bez konsekracyi 
niema Mszy św. Wprawdzie celebrans komunikuje 
podczas tej liturgii; atoli używa do tego hostyi już 
we Wielki Czwartek konsekrowanej.

Na początku nabożeństwa nie pali się żadne świa
tło w kościele na znak, iż dziś zgasło światło świata, 
gdy skonał na krzyża Zbawiciel. Celebrans, ubrany 
w czarny ornat, idzie do ołtarza i kładzie się zwycza
jem wschodnim wraz z ministrantami na ziemię, aby 
w uroczystej ciszy i skupieniu ducha uwielbiać tajem
nicę odkupienia rodzaju ludzkiego. To jest wstęp 
Wielkiego Piątku. — Kościół przepisał tylko tę niemą 
ceremonię ukorzenia się w prochu przed cierpiącym 
i umierającym Zbawicielem, a nie nakazał żadnych 
modłów lub pieśni, jakoby nie zdołał znaleść stoso
wnych słów, któreby były w stanie wyrazić jego ogro
mny smutek.

Gdy biały obrus na ołtarzu rozpostarto, wstaje 
celebrans, wchodzi po stopniach na ołtarz, całuje go % 
w środku i na stronie epistoły czyta ze mszału proro
ctwo proroka Ozeasza. Wzywa w niem prorok lud 
izraelski do pokuty, a Bóg obiecuje wybranemu ludowi 
odkupienie. Tymczasem organista śpiewa z kancyo- 
nału tak zwany traktus Domine audivi (Panie słyszałem) 
z proroka Habakuka. Następnie śpiewa celebrans 
Oremus. Flectamus genua (Módlmy się. Zegnijmy kolana) 
przy czem upada na kolana, na co organista, przyklę-
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kując wraz' z ludem, odpowiada Levate ( WstańcieI.1) 
Teraz błaga kapłan Boga o to, co dla nas jest naj wa
żniejszem, mianowicie, aby męka Chrystusowa nie była 
nam na potępienie jako zdrajcy Judaszowi, ale na zba
wienie, jako nawróconemu łotrowi na krzyżu. — Boże, 
od którego Judasz swego przewinienia karę, a żałujący -łotr 
skruchy zapłatę wzięli, użycz nam łaskawie, aby Pan nasz 
Jezus Chrystus, jako podczas męki swojej obydwom odmienną 
nagrodę według zasługi wyznaczył, tak i nam łaski swego 
zmartwychwstania udzielić raczył- Który z Tubą...

Po drugiej lekcyi z drugiej księgi Mojżesza opi
sującej, w jaki sposób mieli żydzi sprawować Baranka 
wielkanocnego, — co było symbolem zabicia Boskiego 
Baranka wielkanocnego, — i po trakcie śpiewanym 
z kancyonału Eripe me Domine ( Wybaw mnie Panie) czyta 
celebrans pasyę czyli opis męki Pańskiej według świę- 
t.ego Jana, zawierającą historyę męki Zbawiciela.

Kościół katolicki, zgromadzony we Wielki Piątek 
u stóp Ukrzyżowanego, uważa sobie za obowiązek 
przedłożyć Bogu dla zasług cierpiącego Syna jego roz-. 
maite potrzeby swoje; prośby swoje wyraża w dzie
więciu wodlitwac.h. Modli się zaś mianowicie, za każdym 
razem pokornie zginając kolana: 1) za Kościół, »aby 
go Bóg strzegł, iżby mógł go uwielbiać w pokoju na 
całym okręgu ziemi;« 2) za papieża, »aby go przy zdro
wiu zachować raczył dla rządów nad uświęconym lu
dem Bożym; 3) za biskupów i kapłanów i cały lud, »aby 
umiał wiernie służyć Bogu; 4) za panującego króla, księ
cia i t. d. (jeżeli jest katolikiem), »aby Bóg pod berłem 
jego zgromadził wszystkie barbarzyńskie narody;® 
.5) za katechumenów2), »aby odrodzenie we wodzie chrztu 
przyniosło im odpuszczenie wszystkich grzechów i po
łączenie z Chrystusem;» 6) za rozmaite potrzeby rodu 
ludzkiego, aby Bóg »świat oczyścił z błędów kacer- 
stwa, oddalił choroby, bronił od głodu, otworzył wię
zienia, skruszył kajdany, a wędrowcom powrót do domu,

D'. Tem wezwaniem wśród przyklękiwania rozpoczyna się wiele mo
dlitw kościelnych zwłaszcza w Suche dni, ilekroć Kościół przedkłada Bogu 
imieniem ludu naglące prośby.

2) Katechumenami nazywano w pierwszych wiekach chrześciaństwa 
dorosłe osoby, przygotowujące si.ę do przyjęcia Sakramentu chrztu.
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żeglarzom do portu, a chorym do zdrowia użyczył;* 
7) za kacerzy i schizmatyków '), aby »Bóg ich od błędów 
uwolnić i do świętej matki Kościoła katolickiego i apo
stolskiego przyprowadzić raczył;« 8) za żydów, aby 
»Bóg zdjął zasłonę z ich serca, iżby i oni poznali Pana 
naszego Jezusa C hrystusa;« 9) za pogan, aby »Bóg 
zdjął złość z serc ich, iżby się nawrócili do wiary 
w jednego, jedynego Boga i Syna jego Jezusa Chry
stusa.®

Po tych błagalnych modłach składa celebrans 
ornat na stopniach ołtarza i udaje się tylko.w albie, 
stule i m anipularzu na stronę epistoły, gdzie mu ko
ścielny podaje krzyż czarną zasłoną okryty. Nastę
puje uroczysta chwila, w której Kościół św. pokazuje 
swoim owieczkom okrwawionego Zbawiciela na krzyżu, 
by wzbudzić w nich politowanie i skruchę.

Celebrans odkrywa zwolna w trzech częściach wi
zerunek Ukrzyżowanego, jakoby się bał pokazać od razu 
ludowi okropnemi męczarniami śmierci zeszpeconego 
Zbawiciela.

Twarzą zwrócony do ludu odkrywa najprzód 
głowę Ukrzyżowanego, albo napis na krzyżu, śpiewa
jąc: Kcce lignum crucis (Oto drzewo krzyża, na którem zba
wienie świata zauisło). Na to odpowiada organista: 
Venite adoremus (Pójdźmy, pokłońmy się jemu). Przy 
tych słowach padają wszyscy na kolana z wyjątkiem 
celebransa. Tenże postępuje nieco ku środkowi ołta
rza, odkrywa prawe ramię krzyża i podnosząc go 
wyżej, śpiewa znów tonem wyższym tę samą antyfonę. 
Nareszcie stanąwszy na środku ołtarza, odkrywa cały 
krzyż przed oczyma ludu, śpiewając po raz trzeci wyż
szym tonem te same słowa, na co po trzeci raz od 
ludu przez usta śpiewaków tę samą odbiera odpowiedź.

Teraz krzyż jest odsłoniony, Zbawiciel na nim 
wywyższony, zawieszony między niebem a ziemią 
Bóg i Pan wszechświata, niepojęte widowisko dla 
całego rodu ludzkiego, ale i uwielbiany i adorowany 
przez swoich czcicieli, co przed krzyżem jego kornie 
zginają kolano.

!) Kacerze i schizmatycy są to ci, którzy od Kościoła' katolickiego 
odpadli i- odrzucają choćby jeden artykuł wiary.
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Celebrans zanosi z poszanowaniem krzyż na miej
sce poprzednio przez kościelnego na środku kościoła 
przygotowane, a nakryte dywanem i kładzie go na 
klęczkach na poduszce. Idąc na stronę zezuwa obuwie,, 
jako niegdyś Mojżesz, kiedy stanął na świętem miej
scu, gdzie mu Bóg w krzaku ognistym się objawił, i 
przybliża się znowu do krzyża z daleka, w trzech od
stępach przyklękując trzy razy na obydwa kolana 
i głęboki pokłon Ukrzyżowanemu oddając; przystą
piwszy do krzyża, całuje znamiona ran Chrystusowych 
i znowu tym samym porządkiem oddala się od krzyża, 
trzykrotne czyniąc przyklękania.

Taką samą adoracyę Ukrzyżowanego czynią na
stępnie ministranci, a w końcu i lud. Podczas tejże 
śpiewa organista z ludem przecudną pieśń: Zawitaj 
Ukrzyżowany! W katedrach śpiewa się po łacinie skargi 
Zbawiciela do ludu żydowskiego. Są one przełożone 
na język polski w znanej pieśni Ludu mój, ludu, 
cóżem ci uczynił! Skargi te są przeplatane suplika- 
cyami: Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmier
telny, które chór śpiewa na przemian po grecku i po 
łacinie. Jako dodatek śpiewa jeszcze chór po łacinie 
p ieśń : Krzyżu święty nadeirszysiko.

Przez ceremonię ułożenia krzyża na środku ko
ścioła naśladuje Kościół św. złożenie Chrystusa Pana 
do grobu, wzywając zarazem wiernych do adoracyi 
Ukrzyżowanego.

Powróciwszy do ołtarza wkłada celebrans na sie
bie znowu czarny ornat i udaje się w procesyi do 
piwnicy.

W ydobywa z tabernakulum  Przenajświętszy. Sa
kram ent i po przepisanem kadzeniu i innych zwykłych 
ceremoniach bierze Najświętszy Sakram ent w ręce 
i intonuje p ieśń : Vexilla regis prodeunt (Sztandary króla idą 
w śtciat), i w uroczystej procesyi z bractwami, ze świa
tłem i z ludem idzie do wielkiego ołtarza. — Ta procesya 
odbywa się na pamiątkę onej drogi, którą Boski B a
ranek odbył z domu kapłańskiego na Kalwaryę.

U wielkiego ołtarza rozpoczynają się ceremonie, 
zastępujące codzienną Mszę św. Hostyę wczoraj konse
krow aną kładzie celebrans na korporał, drugą hostyę
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przeznaczoną do monstrancyi cokolwiek na boku, 
i wlewa wina i cokolwiek wody do kielicha. Okadziwszy 
Najświętszą Ofiarę, umywa ręce na stronie epistoły — 
jak w zwyczajnej Mszy św. — powraca na środek 
ołtarza, obraca się do ludu, mówiąc: Orate fratres 
(Módlcie się bracia) śpiewa. Pater noster (Ojczenasz) i od
mawia modlitwę Libera nos i t. d.

Teraz następuje podniesienie. Celebrans podnosi 
jedną, praw ą ręką hostyę w górę. Czyni to zaś jedną 
ręką dla tego, aby i zewnętrznym znakiem dać poznać 
ludowi, że ceremonia dziś się odbywająca, nie jest żą
dną ofiarą, a tylko Komunią, i to pod jedną postacią, 
pod postacią chleba. — Zaraz dzieli hostyę nad kieli- 

'  chem na trzy części; jednę, najmniejszą, wpuszcza do 
kielicha, dwie składa na patenie, jak w zwyczajnej 
Mszy św., poczem komunikuje.

Po Komunii §w. wkłada hostyę w monstrancyą 
i okrywszy ją białą zasłoną, schodzi na dół, bierze 
czarną kapę i białe welum, następnie m onstrancyą 
z Najświętszym Sakramentem i intonuje pieśń z kan
cyonału:. Rećessit pastor (Odszedł pasterz). Podczas gdy 
organista lub chór tę pieśń dalej śpiewa, idne procesya 
zwyczajnym porządkiem do przygotowanego poprze
dnio grobu.

Tutaj stawia monstrancyę na wyniosłym tronie 
i odmówiwszy na stopniach na przemian z organistą 
nieszpory, przenosi później tu dotąd także puszkę 
z komunikantami. Monstrancya pozostaje — w na
szych stronach .— wystawiona od Wielkiego Piątku 
rana aż do rezurekcyi.

Ta procesya przypomina zdjęcie zwłok Chrystu
sowych z krzyża i złożenie ich do grobu. Pobożny 
Józef z Arymatei i Nikodem, obaj od dawna tajemni 
uczniowie Pana Je.zusa, a przytem członkowie wyso
kiej Rady żydowskiej w obecności Najświętszej Panny 
i trzech Maryi zdjęli ciało Zbawiciela z krzyża i na
maściwszy je wonnemi olejkami, położyli je w grobie 
Józefowym, w skale wykutym, gdzie jeszcze żadne 
ciało ludzkie nie spoczywało.

Ńa pamiątkę tego wydarzenia urządza się w na
szych kościołach we Wielki Piątek grób Chrystusowy. Jak
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wielkiego szacunku zażywa on u pobożnych wiernych, 
świadczy jego częste nawiedzanie. Kościoły stoją przez 
dwa dni ciągle otwarte, a wielu, przechodząc mimo, 
wstępuje pokłonić się zmarłemu Zbawicielowi. Co da- 
wnemi wiekami przepowiedział Izajasz prorok, że »grób 
jego będzie wspaniały«, to się teraz rzeczywiście speł
nia. Cudne transparenty, wyobrażające śmierć i zmar
twychwstanie Chrystusa, ustawia się w głębi grobu; 
obok tego osoby i szczegóły tymże towarzyszące, a 
więc setnik, żołnierze, niewiasty, anioł, kamień grobo
wy i t. d. znajdują tamże swoje pomieszczenie. Cały 
grób stroi się zielenią, drzewkami i kwiatami, a na 
gałązkach drzew i na bokach zawiesza się niezliczone 
kolorowe lampki i światełka. Poważna, ponura cie
mność kościoła lub kaplicy, gdzie grób Pański urzą
dzono, a spowodowana zasłonięciem wszystkich okien 
firanami, krucyfiks rozłożony na ziemi do całowania, 
Przenajświętszy Sakrament w monstrancyi, uroczysta 
cisza, wszystko to przypomina żywo grób skalny Zba
wiciela.

Nad wieczorem odbywa się we wszystkich kościo
łach parafialnych pasya czyli Gorżkie żale z kazaniem
o męce i śmierci Zbawiciela i takąż litanią. Pieśnią 
Dobranoc głowo śn ię ta ... zakończa się obchód Wielkiego 
Piątku.

IX.
W ielka  Sobota.

Wielka Sobota miała w starym Kościele Chrystu
sowym osobliwsze znaczenie przez to, że w dniu tym 
odbywał się uroczysty chrzest katechumenów. W najda
wniejszych czasach bowiem udzielano chrztu tylko raz, 
najwyżej dwa razy w roku, i to we Wigilią Wielka
nocy i Wigilią Zielonych Świątek, ale za to w sposób 
najuroczystszy. Rano o godzinie 9 stawali katechu
meni rzędami w świątyni, aby poddać się skrupula
tnemu egzaminowi i odebrać ostatnie pouczenie przed 
chrztem. Następnie puszczano ich do domu. Główne 
nabożeństwo Wielkiej Soboty zaczynało się dopiero 
wieczorem i trwało późno w noc, tak że łączyło się
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ściśle z rezurekcyą. Dla tego też Kościół św. obcho
dzi we Wielką Sobotę właściwie tylko pamiątkę wy
darzeń biblijnych nocy z Wielkiej Soboty na Wielkanoc.

Lubo Wielka Sobota straciła już dawno swoje 
pierwotne znaczenie, lubo mianowicie dzisiaj w ten 
dzień nie chrzci się katechumenów, przecież Kościół św. 
zatrzymał dawniejsze ceremonie i pobożne zwyczaje jako 
błogą pamiątkę minionych czasów. Nabożeństwo, od
prawiane ongi we Wielką Sobotę wieczorem, teraz od
prawia się rano.

Ceremonie rozpoczynają się święceniem ognia.
Poza kościołem krzesze kościelny z krzemienia 

ogień i zapala od niego wióry i drzazgi lub chróst. 
Kapłan ubrany w kapę fioletową w otoczeniu 7 mini
strantów udaje się na cmentarz przed kościołem. Je
den z nich niesie tak zwane grana *),-drugi tryangu ł2), 
trzeci paschał3), czwarty trybu larz4) z łó d k ą5), piąty 
kociołek z wodą święconą i kropidło, szósty mszał, 
siódmy idzie na przedzie procesyi z krzyżem. W tym 
czasie gasi kościelny wszystkie lampki i świece w ko
ściele.

Nasamprzód celebrans błogosławi ogień wśród na
stępującej modlitwy: — O Boże, któryś przez Syna 
twego, nasz kamień węgielny, wiernym jasności swojej ognia 
udzielił, poświęć ten nowy ogień, ivskrxesany z kamienia 
a przeznaczony do użytku naszego, i zapal nas przez ten 
obchód Wielkanocy tak mocna niebieskiemi pożądaniami, 
iżbyśmy czystem sercem uroczystości wiecznej jasności obcho
dzić mogli. Przez Chrystu’ "... Amen. — O Boże i Panie, 
odtviecxny Ojcze, światłości nigdy nie gasnąca, któryś jest 
Stworzycielem wszelkich światłości, pobłogosław tę światłość 
przez ciebie uświęconą i pobłogosławioną, któryś cały świat 
oświecił: abyśmy tą światłością byli zapaleni i  ogniem twej

!) Grana są to ziarnka kadzidła, kawałkami wosku oblepione, w kształ
cie gwoździ.

*) Tryanguł jestto trójząb, czyli drewniany drążek o trzech czubkach 
do ustawienia na nich świeczek.

8) Paschał — gruba biała czysto woskowa świeca, pięknie pomalo- • 
wana, paląca się na ołtarzu w czasie wielkanocnym po strpnie ewangelii.

4) Turybularz — kadzielnica.
6) Naczynie do kadzidła.
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jasności oświeceni; i jakoś oświecił Mojżesza, wychodzącego 
X '  Egiptu, tak oświeć serca i zmysły nasze, abyśmy do ży
wota i tvieexnej światłości dojść nwgli. Amen.

Podobnej treści jest trxecia modlitwa: Celebrans 
blaga Boga, aby nam dopomógł do* zwalczania ogni
stych strzał i pocisków szatana i aby nas światłem 
swej niebieskiej łaski oświecić raczył.

Chrystus Pan jest, jak w pierwszej oracyi sły
szeliśmy, «kamieniem węgielnym« Kościoła. Od niego 
wychodzi wszelka światłość, świecąca ludziom na ziemi, 
ale i światłość oświecająca ducha ludzkiego, mianowi
cie nieomylna prawda Ewangelii; przez niego stanie
my się także uczestnikami niebieskiej światłości, oglą
dając Boga twarzą w twarz. Ceremonia poświęcenia 
ognia wyobraża zmartwychwstałego Chrystusa Pana. 
Jako ze zimnego krzemienia krzesze się iskra ognia, 
tak i ciało Zbawiciela powstało chwalebnie ze skalnego 
grobu i zajaśniało chwalebną światłością. Gaszą się 
wszystkie światła w kościele, aby później od nowo 
wskrzesanego ognia były zapalone na znak, że przy 
śmierci Jezusa zgasł Stary Zakon, a z chwilą jego 
zmartwychwstania nowy zakon rozpalił serca wiernych 
ogniem wiary, nadziei i miłości. Wreszcie przypomina 
to także przyszłe zmartwychwstanie nasze na końcu 
świata; jako zgaszone światła w kościele od nowego 
ognia się zapalają, tak i zgaszone światło, życia czło
wieka, od ognia zasług kamienia węgielnego Jezusa 
Chrystusa do nowego się życia obudzi i otrzyma świa
tłość nieśmiertelną.

Kościelny zapala przy poświęconym ogniu jednę 
świeczkę lub knotek, aby nowe światło zanieść do ko
ścioła. Prócz tego żarzące węgle wyjmując z ognia 
kładzie do turybularza. Tymczasem celebrans błogo
sławi, odmawiając modlitwę, grana, mające później być 
w paschał włożone, kropi święconą wodą i kadzi. To 
samo czyni nad ogniem poświęconym.

Teraz wraca procesy a do kościoła.
W kruchcie, lub w kościele samym, zaraz pod 

chórem celebrans, zdjąwszy kapę, odbiera z rąk  mini
stran ta  tryanguł z trzema świecami, zapala na nim 
jednę świecę od świeczki przez kościelnego u ognia
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poświęconego zapalonej i uklęknąwszy, podnosi tryan- 
guł cokolwiek do góry, śpiewając Lumen Christi (Świa
tłość Chrystusa). Chór odpowiada Deo gratias! (Bogu 
rłzięki!} Przy tych słowach wszystek lud pada na ko
lana. W środku kościoła zapala celebrans drugą świecę 
tryangułu od świecy już płonącej i, przyklękując, wyż
szym tonem śpiewa te same słowa. Trzecią świecę 
trójzęba zapala przed wielkim ołtarzem, śpiewając 
trzeci raz, jeszcze wyższym tonem Lumen Christi, na co 
organista trzeci raz -odpowiada Deo gratias!

Trzy świeczki trójzęba oznaczają wiarę naszą 
w Trójcę świętą zapaloną przez Chrystusa Pana, a ma
jącą świecić ludziom aż do końca świata. Lud przez 
usta chóru, czyli organisty dziękuje Bogu za przynie
sienie nam tej wiary przez Zbawiciela, śpiewając Bogu 
diięki! Nadto przypctmina trójząb z trzema świecz
kami między innemi: 1) że zmartwychwstanie Chry
stusa przyniosło trojaką radość, a mianowicie Aniołom 
w niebie, ludziom na ziemi i sprawiedliwym w otchłani;
2) trojaki tryumf Chrystusa zmartwychwstałego nad 
grzechem, śmiercią i dyabłem; 3) trojakie drogi otwarte 
ludziom do zbawienia przez niego: chrzest wody, 
chrzest pragnienia i chrzest krwi.

Rozpoczyna się ceremonia poświęcenia paschalu 
przed wielkim ołtarzem.

Uroczystym głosem, tonem ewangelii, śpiewa ce
lebrans on wzniosły hymn radosny, zaczynający się 
od słów- Exultet. Całemu światu ogłasza nadejście uro
czystych świąt wielkanocnych i wzywa niebo i ziemię 
i wszystkich wiernych do godnego obchodzenia rado
snej pamiątki chwalebnego zwycięstwa Zbawiciela. 
«Niechaj się wszyscy radują, że tej nocy wzeszła nam 
nowa jutrzenka życia niebieskiego przez zmartwych
wstanie Odkupiciela naszego! Tej nocy wyprowadził 
Bóg Izraelitów z Egiptu. Tej nocy skruszył Chrystus 
kajdany piekła i chwalebnie powrócił z otchłani. Ta 
noc i teraz uwalnia wiernych przez chrzest z ciemno
ści grzechu, dając im nową łaskę i świętość życia.» — 
Jak widzimy, hymn radosny mówi o »nocy«, gdyż to 
nabożeństwo w nocy bywało odprawiane, i w tejże
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nocy, krótko przed rezurekcyą odbywał się chrzest 
katechumenów.

Przerywając śpiew, zatyka celebrans w paschale 
grana w kształcie krzyża. Podnosząc znowu głos, błaga 
Boga, aby »tę ofiarę kadzidła i wosku przyjąć raczył,, 
ponieważ na rozjaśnienie dzisiajszej nocy jest ofiaro
waną*, i zapala paschał od jednej ze świeczek tryan- 
gułu, poczem wszystkie światła w kościele się zapa
lają. W dalszym ciągu śpiewając, modli się o to, aby 
«światło tej świecy znalazło upodobanie w oczach Bo
żych, i aby Bóg całe duchowieństwo i lud, papieża, 
biskupa i świeckich panów strzedz i zachować i do 
wiecznego zbawienia prowadzić raczył.

Paschał wyobraża Chrystusa zmartwychwstałego. 
Kiedyś, w pierwszych wiekach chrześciaństwa palił się 
przez całą noc wielkosobotnią, jak to wynika ze słów 
powyżej przytoczonych, że bywa Bogu ofiarowany »do 
rozjaśnienia tej świętej nocy.« Obecnie pali się paschał 
w kościele na wszystkich nabożeństwach głównych 
i nieszporach podczas oktawy wielkanocnej i we wszyst
kie niedziele i święta aż do Wniebowstąpienia Pań
skiego przez całą Mszę świętą, aby żywo przypominał 
Chrystusa zmartwychwstałego i łaski przez niego wpły
wające. Pięć dziur paschału oznaczają pięć ran Zba
wiciela, które także w swojem chwalebnem ciele po 
zmartwychwstaniu swojem zatrzymał; ziarna kadzidła 
przypominają zabalzamowanie i namaszczenie ciała 
jego. Dalej jest paschał pamiątką onego słupa ogni
stego, który kiedyś przyświecał ludowi izraelskiemu 
na puszczy, wskazując drogę do ziemi obiecanej. Od 
światła paschału zapalają się wszystkie inne świece, 
ponieważ Chrystus zmartwychwstały udzielił światła 
swej nauki Apostołom, przeznaczonym do głoszenia 
Ewangelii na całym świecie.

Po poświęceniu ognia i paschału rozpoczynają się 
ceremonie przedwstępne do udzielania katechumenom 
sakram entu chrztu świętego. Chociaż dzisiaj w na
szych stronach już katechumenów nie mamy, i chociaż 
we Wielką Sobotę nie udziela się teraz już uroczyście 
sakramentu chrztu dorosłym osobom, jak ongi, w pierw
szych wiekach chrześciaństwa, przecież Kościół św. za
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chował wszelkie ceremonie, od początku we Wielką 
Sobotę używane. Mianowicie święci we Wielką Sobotę 
wodę do chrxhi i to w bardzo uroczysty sposób. Przez 
ceremonie, przy tej czynności używane, pragnie nam 
zwrócić uwagę.na ważność tego sakramentu oraz p rzy
pomnieć nam obfite łaski, z niego wypływające.

Nasamprzód czyta Kościół św. katechumenom dwa
naście proroctw ze Starego Testamentu.

Celebrans ubrany w .ornat fioletowy, takąż stułę 
i manipularz czyta z mszału proroctwa.

W pierwszem proroctwie przedstawia Kościół św. 
pochodzenie rodzaju ludzkiego od Adama i Ewy. Na
stępuje lekcya o potopie, dalej o powołaniu Abrahama 
i o wyjściu ludu izraelskiego z Egiptu. W piątej lekcyi 
wzywa Kościół św. wszystkie narody do studni chrztu 
św. celem własnego odrodzenia; szósta opisuje dary 
chrztu świętego, osobliwie dar mądrości; siódma zmar
twychwstanie w ciele jako wzór zmartwychwstania 
w duchu; ósma przedstawia dusze oczyszczone chrztem 
z wszelkich brudów grzechowych; dziewiąta przypo
mina ustanowienie spożywania Baranka wielkano
cnego u ludu żydowskiego w Egipcie; dziesiąta nawo
łuje do pokuty wespół z Niniwitami; przedmiotem.je
denastej jest odrzucenie synagogi, czyli raczej prawa 
Mojżeszowego, a założenie i rozszerzanie Kościoła ka
tolickiego przez chrzest; wreszcie dwunasta i ostatnia 
pokazuje nam cudowne wybawienie trzech młodzień
ców z pieca gorejącego.

Wszystkie proroctwa mają styczności wewnętrzny 
związek z ustanowieniem Sakramentu chrztu oraz jego 
skutkami. Z podanej w krótkości ich treści wykazuje 
się, że zawierają najważniejsze artykuły wiary naszej 
we figurach Starego Testamentu. Dla tego śpiewano 
je ongi dla pouczenia katechumenów, aby krótko przed 
przyjęciem chrztu przypomnieć im jeszcze raz po krotce, 
czego się już raz uczyli. Kościół św. wybrał właśnie 
Wielką Sobotę a raczej noc wielkosobotnią na udzie
lenie katechumenom Sakram entu chrztu, aby wespół 
ze zmartwychwstałym Chrystusem zmartwychwstali 
do nowego życia, odradzając się z wody i Ducha 
świętego.

Obrzędy W ielkopostne. 4
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Po każdem proroctwie śpiewa celebrans modlitwę, 
zaczynającą się od słów Oremus. Flectamus gemm (Módlmy 
się. Zegnijmy kolana), na co chór odpowiada Levate 
(Powstańcie). Oracye te odnoszą się do właśnie czyta
nych proroctw.

Teraz odbywa się procesya do kruchty, lub pod chór, 
na miejsce, gdzie naczynia z wodą, mającą być poświę
coną, są ustawione. Podczas tego pochodu śpiewa chór 
śpiewaków lub organista sam, trak t wyjęty z psalmu 
21, a wyrażający wielką tęsknotę człowieka za zdro
jem wody żywej na zbawienie, czyli za chrztem św. 
Sicut cervus — Jako pragnie jeleń do źródeł wodnych, tak 
pragnie dusza moja do ciebie, Boże. Pragnęła dusza moja 
do Boga mocnego, żywego: Kiedyż przyjdę a okażę się przed 
obliczem Bożem? Były mi łzy moje za chleb we dnie 
i w nocy, gdy mi mówią co dzień: Kędyż jest Bóg twój?

Przyszedłszy na miejsce przeznaczone, odmawia* 
celebrans ze mszału następującą oracyę: Wszechmo
gący, wieczny Boże, spojrzyj łaskawie na pobożność ludu 
twego odradzającego się i  pragnącego jako jeleń wody ze źró
dła twego i spraw litośnie, aby jego pragnienie wiary przez 1 
tajemnicę chrztu duszę i ciało uświęciło.

Druga modlitwa podobnej treści, przechodzi 
w końcu w uroczystą prefacyą, wśród której właściwe 
święcenie wody się odbywa. Nasamprzód wychwala 
celebrans wielką moc cudotwórczą Boga, jaką od wie
ków objawiał na wodzie, i błaga Ducha świętego, aby 
raczył wstąpić we wodę, przeznaczoną do chrztu, i udzie
lić jej wewnętrznej mocy, odradzającej człowieka z grze
chów: »Na początku świata już ten Duch Boży uno
sił się nad wodami. Jako Bóg wodami potopu zgła
dził zbrodnie ludzkie, tak iż ród ludzki wyszedł z nich 
oczyszczony, odrodzony i uświęcony, tak niechaj Duch 
św. zstąpi i teraz na tę wodę ze swoją Boską łaską 
i użyźni ją, aby wszyscy ludzie, w tej wodzie ochrzceni, 
mogli się odrodzić do nowego życia.« Tu rozdziela 
celebrans wodę dłonią w kształcie krzyża, prosząc 
Boga, aby «tchnieniem łaski swej tę wodę uświęcił, 
aby ochrzceni jako nowe święte stworzenia z niej 
wyszli.»



— 51 —

Potem dotyka jej drugi raz dłonią i wkrótce po
tem błogosławi ją, czyniąc trzykrotnie znak krzyża 
świętego i śpiewając: A teraz błogosławię cię, stworzenie 
wody, przez Boga żywego, przez Boga prawdziwego, przez 
Boga świętego, przez onego Boga, który na początku słowem 
swojem od suchej cię oddzielił, którego Duch nad tobą się 
unosił.

Następnie celebrans znowu ręką rozdziela wodę 
i wylewa cokolwiek z naczynia na wszystkie cztery 
strony świata. Tą ceremonią zaprasza Kościół św. 
wszystkie narody na całym świecie do przyjęcia tego 
Sakramentu, aby odrodziły się w kąpieli chrztu na ży
wot wieczny.

Ceremonia rozdzielenia wody na cztery strony 
świata przypomina również, że, jako cztery rzeki z raju  
na świat wypływały, nawadniając i użyźniając go, tak 
i woda chrztu, we wielorakie łaski bogata, na wszyst
kie części świata się rozpływa, oczyszczając serca ludz
kie z grzechu i orzeźwiając je do dobrego. To wy
rażone jest także w słowach poświęcenia, gdyż cele
brans śpiewa dalej: Który tobie kazał ze źródła rajskiego 
wypłynąć i w czterech strumykach całą ziemię użyźnić. 
Dalej przypomina celebrans, że Pan Jezus swego czasu 
w Kanie Galilejskiej wodę przemienił we wino, że Pan 
Jezus po wodzie chodził, że się dał ochrzcić we wodzie 
Jordanu, a w końcu z boku swego wydał wodę we
spół z krwią swoją.

Następnie tchnie we wodę trzy razy w kształcie 
krzyża, błagając Boga, aby woda poświęcona służyła 
nie tylko do oczyszczenia ciała, ale i duszy. To tchnie
nie wyraża zstąpienie mocy Ducha św., odradzającego 
człowieka we wodzie chrztu. Jako Pan Bóg w raju  
tchnieniem swojem ożywił ciało człowieka, stworzone 
z mułu ziemi, wlewając mu przez to duszę nieśmier
telną, jako Chrystus Pan tchnął na Apostołów, udzie
lając im przez to łaski Ducha św., tak i Duch św. nie
chaj we wodzie chrztu tchnieniem swojem wskrzesza 
ochrzconych do nowego życia! '

Celebrans zanurzą we wodzie trzy razy, każdym 
razem coraz głębiej, paschał gorejący, aż go na dnie 
osadzi, śpiewając coraz wyższym tonem: Descendat in

4*



hanc plenitudinem fontis virtus Spiritus sancti. (Oby w tę 
pełnię źródła zstąpiła moc Ducha świętego). — Jestto 
wspaniały obraz chrztu Chrystusa Pana w Jordanie, 
gdzie Duch św. w postaci gołębicy okazał się nad wo
dami. Przez paschał, przedstawiający chwalebne ciało 
Chrystusa zmartwychwstałego, otrzymuje woda chrzciel
na swoje prawdziwe uświęcenie oraz moc odradzającą 
duszę człowieka.

Tchnąwszy znowu we wodę w kształcie greckiej 
litery ty, błaga celebrans jeszcze, aby ta moc Ducha św. 
przeniknęła całą istotę wody, udzielając jej skuteczno
ści odrodzenia. Następnie wyciąga paschał z wody.

Tu kropi kapłan wodą święconą lud, aby mu 
przypomnieć, iż kiedyś wszyscy tą wodą chrztu byli 
uświęceni.

Wreszcie przystępuje celebrans do chrzcielnicy; 
miesza do poświęconej wody cośkolwiek oleju dla ka
techumenów, następnie świętego krzyżma, a w końcu 
obiedwie substancye razem, błagając Trójcę Przenaj
świętszą, aby tę wodę chrztu uświęciła i użyźniła na 
odrodzenie ludzkie.

Tymczasem organista z chórem zaczyna śpiewać 
litanię do Wszystkich Świętych. Celebrans wróciwszy do 
ołtarza, zdejmuje kapę, kładzie się z ministrantami na 
stopniach ołtarza, aby przez pewien czas rozważać 
w skupieniu i nabożeństwie szczegóły znane z Pisma 
św. o Panu Jezusie w grobie spoczywającym i gotują
cym się do chwalebnego zmartwychwstania. Gdy orga
nista śpiewa w litanii słowa: Peccatores, Te rogamus 
audi nos (My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie) 
celebrans z ministrantami wstawszy, udaje się do za- 
krystyi, celem ubrania się do Mszy śioiętej.

Szaty kościelne, używane do Mszy św. we Wielką 
Sobotę, są białego koloru, gdyż obchód dzisiajszy nie 
tyczy się męki i śmierci Chrystusa Pana, lecz raczej jest 
już obchodem pamiątki zmartwychwstania jego. Jak 
się wyżej powiedziało, nabożeństwo wielkosobotnie od
prawiało się w nocy na niedzielę wielkanocną, a więc 
już w czasie, kiedy Chrystus chwalebnie z grobu po
wstał.
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Msza św. nie ma żadnej wstępnej modlitwy, gdyż 
jest dalszym ciągiem ceremonii liturgicznych. Odmó
wiwszy ministranturę, intonuje celebrans zaraz na 
środku ołtarza uroczyście Gloria in excelsis Deo. Natych
miast ministranci uderzają we wszystkie dzwonki, a 
dzwoniarze na wieży we wielkie dzwony, tak samo 
jak we Wielki Czwartek, na znak, że czas żałoby 
i smutku się skończył, a nastał wesoły dzień radości. 
Można sobie to uroczyste dzwonienie także podobnie 
tłómaczyć jak we Wielki Czwartek; kiedy w ten dzień 
dzwoni się z radości z powodu ustanowienia Przenaj
świętszego Sakramentu ołtarza, tak teraz dzwony zwia
stują radość z przyczyny ustanowienia Sakramentu 
chrztu. Jak  we Wielki Czwartek gra organista jak 
najwspanialej hymn Gloria in excelsis.

Po zwykłem pozdrowieniu ludu słowy Dominus 
vobiscum, śpiewa celebrans następującą oracyę: O Boże, 
który tę najświętszą noc chwałą zmartwychwstania Pańskiego 
uświetniasz, racz zachować w noicem potomstwie Twej ro
dziny ducha synostwa Twego, któregoś dał, iżbyśmy w ciele 
i duchu odrodzeni, Tobie należne hołdy poddańcze oddawali. 
Przez Pana naszego ...

Lekcya, wyjęta z listu św. Pawła, wzywa nas do 
prawdziwego zmartwychwstania z Chrystusem Panem 
i do wzniesienia myśli naszych w górę. Po lekcyi into
nuje celebrans jak najuroczyściej Alleluja i śpiewa je 
trzykrotnie coraz wyższym głosem; chór odpowiada 
również tym samym tonem Alleluja.

Następnie organista śpiewa z towarzyszeniem 
organów pierwszy wiersz z 117. psalmu Dawida: Wy
znawajcie Pana, bo dobry jest, bo na u ieki miłosierdzie jego, 
poczem króciutki psalm 116: Chwalcie Pana wszyscy 
poganie, chwalcie go wszyscy narodowie. Bo się umocniło 
nad nami miłosierdzie jego, a prawda Pańska trwa na wieki. 
Chwała Ojcu i t. d.

Ewangelia opowiada, jak  to wieczorem pierwszej 
Wielkiej Soboty trzy Marye przyszły do grobu Zba
wiciela. A oto Anioł Pański zwiastował im, że Chry
stus chwalebnie zmartwychwstał. Prefacya osobna na

1) Z Mat. św. rozdz. 28.



cały czas wielkanocny wyraża wielką radość Kościoła 
z powodu zmartwychwstania Boskiego Baranku.

Po Baranku Bożym i Komunii celebransa organi
sta zaczyna na chórze nieszpory z kancyonału. Po 
prześpiewaniu jednego psalmu z trzykrotnem Alleluja
i intonuje celebrans uroczyście antyfonę Vespere autem 
sabbati (4 w wieczór sobotni); organista zaś ciągnie ją 
dalej, śpiewając po łacinie: który zaświta na dzień pierw
szy szabatu, przyszłajMarya Magdalena i druga Marya oglą
dać grób Alleluja! Następuje znany z każdych nieszpór 
hymn Najświętszej Panny Magnificat (Wielbi dusxa moja 
Pana).

Kończy celebrans Mszę świętą następującą oracyą:
Wlej w nas, Panie, ducha miłości Twojej, abyś tych 

których wielkanocnemi Sakramentami nasyciłeś, w Tivojej 
pobożności zgodnymi uczynił. Przez Pana naszego... W resz
cie intonuje jak najuroczyściej: Ite missa est, alleluja, 
alleluja! na co organista odpowiada Deo gratias alleluja, 
alleluja!

Wszystkie ceremonie i modlitwy liturgiczne Wiel
kiej Soboty przygotowują ducha i umysł pobożnego 
chrześcianina do godnego obchodu uroczystości Zmar
twychwstania Pańskiego. Właściwy obchód tejże uro
czystości rozpoczyna się w niedzielę wielkanocną ry
chłym rankiem t. zw. rezurekcyą.

Po południu święci kapłan różne pieczywa z n a 
biału i mięsa, a wierni cieszą się, że już dnia następ
nego, po długim poście i umartwieniu ciała będą mogli- 
używać »święconego«.

X.
C erem onie  w ie lka n o cn e .

Chrystus zmartwychwstał! Dusza jego, prze
bywająca od Wielkiego Piątku w otchłani, połączyła 
się znów z ciałem. Własną mocą odwalił Boski Zba
wiciel ciężki kamień grobowy, zapieczętowany troskli
wie przez żydów i obstawiony strażą. Żołnierze prze
rażeni upadli na twarze, nie zdając sobie sprawy z tego, 
co się stało. Tymczasem Zbawiciel spieszy czemprę- 
dzej okazać się Matce swej Najświętszej, nieutulonej
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w żalu po stracie Jedynaczka swojego. Następnie obja
wia się Szymonowi Piotrowi, pierwszemu Apostołowi, 
aby go utwierdzić we wierze. — Nad ranem trzy Ma- 
rye, Marya Magdalena, Marya Jakóbowa i Marya Sa
lomea, przychodzą do grobu, aby zwyczajem wscho
dnim namaścić ciało Zbawiciela^ A oto po prawicy 
grobu ujrzały Anioła zwiastującego im, iż Jezus Na- 
zareńslci zmartwychwstał, i że uczniowie jego zoba
czą się z nim w Galilei, dokąd ich uprzedza.

Takie jest tło biblijne dzisiajszej uroczystości.
Uroczystość chwalebnego Zmartwychwstania Zba

wiciela naszego jest największą uroczystością Ko
ścioła katolickiego. Protestanci obchodzą z najwięk
szą radością pamiątkę gorzkiej męki i śmierci 
Chrystusa Pana. Wielki Piątek jest im największą 
uroczystością w roku i obowięzującem świętem, w któ- 
rem każdy prawowierny protestant dąży do zboru na 
nabożeństwo. W domu zasiada rodzina przy stole za
stawionym obfitszem mięsiwem aniżeli w inne dni roku.

Inaczej pojmuje Kościół katolicki znaczenie reli
gijne Wielkiego Piątku: Dla nas jest dzień ten dniem 
głębokiej żałoby i smutku i nie obowięzuje do udziału 
w nabożeństwie kościelnem; nadto nie obowięzuje nas 
do wstrzymania się od robót służebnych tak, jak w nie
dziele i święta. My smucimy się w tym dniu z po
wodu śmierci Zbawiciela naszego, świadomi grzechów 
swoich, które go o śmierć krzyżową przyprawiły.

Śmierć Zbawiciela naszego na krzyżu miała wpra
wdzie w dziele Odkupienia naszego pierwszorzędną 
wartość; ale sama w sobie nie wystarczała. Potrzeba 
było koniecznie, aby Chrystus Pan z grobu zmartwych
wstał i nam niebo otworzył. Przez zmartwychwstanie 
swoje dowiódł, że jest prawdziwie Bogiem, że nauka 
jego Boska, że Bóg Ojciec przyjął zadośćuczynienie, 
które Syn Boży w imieniu naszem mu złożył, że więc 
gniew Boski prawdziwie jest przejednany, a my znowu 
dziećmi Bożemi i dziedzicami królestwa niebieskiego. 
Dla tego uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
jest największą uroczystością Kościoła katolickiego 
w całym roku. Prawda, którą ona nam przypomina, 
jest fundamentem i kamieniem węgielnym wiary na
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szej, podwaliną nadziei naszej i rękojmią naszego 
chwalebnego zmartwychwstania i wiecznej szczęśliwo
ści w niebie.

W Starym Zakonie obchodzono uroczystość Wiel
kanocy na wdzięczną pamiątkę cudownego wyzwole
nia ludu Bożego z niewoli egipskiej. Uroczystość ta 
była ruchomem świętem i co rok była ustanowioną 
według biegu i stanu księżyca.

Za przykładem Starego Zakonu i w pierwszych 
wiekach chrześciaństwa uroczystość Wielkanocy była 
ruchomem świętem. Był zwyczaj, iż w dzień św. Trzech 
Królów biskupi ogłaszali w swoich kościołach termin 
uroczystości Wielkanocy i według tejże porządek 
wszystkich świąt ruchomych, przypadających na cały 
rok. Sobór powszechny nicejski w roku 325 po Chry
stusie wydał dekret, aby chrześcianską Wielkanoc ob
chodzono w tym dniu, w którym Chrystus istotnie 
z grobu zmartwychwstał, to jest w niedzielę, a miano
wicie w tę niedzielę, która następuje po pełni księżyca 
wiosennego porównania dnia z nocą, to jest po pełni, 
która ma miejsce w dzień 21 marca lub w najbliższy 
dzień po 21 marca. Według tego określenia przypada 
Wielkanoc w czasie między 22 marca a 25 kwietnia, 
czyli najwcześniej dnia 22 marca a najpóźniej dnia 
25 kwietnia.

Jak  czas poprzedzający Wielkanoc, tak i uroczy
stość sama wyposażona jest wzniosłemi i budującemi 
ceremoniami.

Rychłym rankiem — równocześnie ze wschodem 
słońca — odprawia się ulubiona przez lud nasz rezu- 
rekcya.

Celebrans udaje się z ministrantami, organistą
i kościelnym do grobu. Tutaj wszyscy klękają, odda
jąc pokłon utajonemu w hostyi świętej Zbawicielowi. 
Następnie rozpoczyna celebrans śpiewać z kancyonału 
antyfonę Gloria tibi Trinitas, którą można streścić 
w następującym wierszyku:

Chwała Tobie, Trójco święta,
W Bóstwie równa, niepojęta,
Królująca od wieczności 
Zawsze i w nieskończoności.
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Poczem naprzemian z organistą śpiewa dwa psal
my, a po nich powtarza powyższą antyfonę po łacinie. 
Po skończonym śpiewie i oracyi, celebrans pokropiwszy
i pokadziwszy boki grobu Chrystusowego, podaje 
krzyż z ołtarza a następnie figurę Zmartwychwstania 
ministrantom do niesienia. Wreszcie bierze w ręce 
monstrancyę i intonuje responsorium Cum Rex gloriae, 
które chór śpiewa do końca. W śród śpiewu pieśni 
Chrystus zm artwychwstań jes t  i bicia we wszystkie 
dzwony kościelne wyrusza procesya  na cmentarz i trzy 
razy obchodzi około kościoła.

Powróciwszy przed wielki ołtarz, celebrans scho
dzi na pierwszy stopień i wziąwszy krzyż rezurekcyjny 
od ministranta, klęcząc trzym a go zwrócony do ludu
i śpiewa trzy razy coraz wyższym tonem Surrexit Do
minus de sepulchro ( W stał Pan z m artw ych z grobu), 
na co chór odpowiada Qui pro  nobis (Który za nas 
zawisł na krzyżu alleluja).

Odśpiewawszy jeszcze oracyę, zaczyna celebrans 
jutrznię. Przy końcu jutrzni w czasie hymnu Te Deum  
laudamus śpiewa trzykrotnie uroczyście Salvum  fac
i wreszcie daje błogosławieństwo Najświętszym Sakra
mentem.

Podobnież uroczyście rozpoczyna się wielkie na
bożeństwo. Przy pokropieniu wodą zamiast zwykłego 
Asperges me śpiewa się Vidi aquam. » Widziałem 
wodę, płynącą z prawej strony świątyni alleluja,
i wszyscy, do których ta woda przyszła, zostali wyba
wieni i zaśpiewają alleluja. Wychwalajcie Boga, bo 
dobry jest, ą miłosierdzie jego trw a ńa wieki. Chwała 
Ojcu i t. d.« — Ta antyfona przypomina w pierwszym 
rzędzie tym, którzy według zwyczaju dawniejszego we 
Wielką Sobotę zostali ochrzceni, niezmierzone dobro
dziejstwo chrztu świętego i zachęca ich do wdzięczno
ści wobec Boga. Ale i dla nas wszystkich ma ona 
być wymownem przypomnieniem, że bez żadnej naszej 
zasługi tej wielkiej łaski staliśmy się uczestnikami.

Po pokropieniu wodą święconą intonuje celebrans 
responsorium Cum Rex gloriae. W yraża ono niewy
mowną radość Kościoła z powodu Zmartwychwstania 
Pańskiego. »Drżą piekielne podwoje pokonane zwy
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cięsko przez Zbawiciela; radują się zastępy sprawie
dliwych w otchłani i wołają radośnie: Advenisti 
Przyszedłeś nareszcie Zbawicielu upragniony od wie
ków, aby ńas wyzwolić z ciemności otchłani. Za tobą 
wzdychaliśmy, plącząc i lamentując: Tyś naszą jedyną 
nadzieją i pociechą alleluja.» — Dla tego wita cele
brans radośnie tę uroczystość wielkanocną i intonuje 
trzeci raz Salve festa dieś: Bądź pozdrowiony święty 
dniu, wsławiony w dziejach całego świata, w którym 
Bóg piekło zwyciężył i niebo otworzył.

Tymczasem procesya  wychodzi z kościoła, śpie
wając: Przez Twoje święte zmcirtwychpowstanie. Cztery 
razy przystaje procesya, a celebrans z organistą śpie
wają krótkie wierszyki oznajmujące ogromną radość 
Kościoła i całego świata z powodu Zmartwychwstania 
Pańskiego. »Na wet' niema przyroda cieszy się ze zwy
cięstwa Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią; 
drzewa i kwiaty okrywają się zielenią, wielbią Pana 
łany i pola, i wszystko stworzenie oddaje cześć Kró
lowi i Zbawcy swojemu.«

We wszystkich modłach i ceremoniach liturgicz
nych wielkanocnych przebija się myśl Kościoła świę
tego zachęcenia wiernych swoich; aby właśnie w tym 
czasie wychwalali w szczególniejszy sposób Zbawiciela 
swego; przyczynę zaś podaje w prefacyi Wielkanocnej:
* Prawdziwie godną i sprawiedliwą jest rzeczą wychw.a- 
ląć Ciebie, o Panie, każdego czasu, lecz w tym czasie 
w szczególniejszy sposób, kiedy nasz Baranek wielka
nocny, Chrystus Pan, został zabity. Albowiem on jest 
prawdziwie Barankiem, który zgładził grzechy świata, 
który przez swoją śmierć naszą śmierć zniweczył i ży
wot przez swoje Zmartwychwstanie naprawił.«

Do Ite m issa est we Mszy świętej dodaje się 
w pierwszym tygodniu wielkanocnym po dwakroć 
Alleluja, i tak przypomina się wiernym jeszcze na 
końcu nabożeństwa, aby świętą radość wielkanocną 
zanieśli do domu i wszędzie o Zmartwychwstaniu Pań- 
skiem pamiętali. Radość wielkanocna powinna zawi
tać do wszystkich domów i serc chrześciańskich. W tej 
też radości i w duchu chrześciańskiej miłości siada ka
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tolicka rodzina przy święcónem i dzieli się jajkiem 
wielkonocnem.

|  Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego nie ma 
właściwej oktawy. Niedziela po Wielkiej Nocy nazywa 
się Niedzielą Przewodnią, Przewodnicą, a także i Nie
dzielą Białą. Ostatnią nazwę otrzymała stąd, ponie
waż w tę niedzielę składali chrześcianie, ochrzceni we 
Wielką Sobotę, swoją białą sżatę, którą na chrzcie 
otrzymali i którą przez całą oktawę nosili.

Czas wielkanocny trwa aż do soboty przed uro
czystością Trójcy Przenajświętszej. W tym czasie 
przypomina nam Kościół św. tajemnicę Zmartwych
wstania Pańskiego codziennie trzy razy przez dzwo
nienia Zamiast zwykłego Aniół Pański odmawia się 
w tym czasie prześliczną antyfonę, Wesel się Królowa  
■rajską 2, odnośną modlitwą.
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