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 W ubiegłą Niedzielę Męki Pańskiej, zwanej też Niedzielą Palmową, wraz z całym 

Kościołem rozpoczęliśmy tydzień określany wielkim. Nadano mu takie miano, ponieważ 

wspominamy i świętujemy w nim główne wydarzenia naszej wiary oraz naszego odkupienia. 

Fundamentem i istotą Wielkiego Tygodnia jest Triduum Sacrum, Święte Triduum Paschalne, 

(z łac. triduum - trzy dni), które – jak czytamy w Mszale rzymskim – „jaśnieje jako szczyt 

roku liturgicznego” (por. Ogólne normy roku liturgicznego, 18).  

To czyńcie na moją pamiątkę 

 Triduum Sacrum rozpoczynamy dzisiaj, w Wielki Czwartek. Zmienia się nastrój i 

koloryt liturgii; zalega wymowna cisza, przestają bić dzwony w kościołach. Po hymnie Gloria 

zamilkną organy, usłyszymy charakterystyczny klekot drewnianych kołatek. Chcemy w tym 

świętym skupieniu zanurzyć się w atmosferę Wieczernika. Bo oto – zgodnie z ewangelicznym  

przekazem św. Jana – w trzy dni po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy i na dzień przed 

swoją śmiercią Jezus nakazał uczniom przygotować salę, aby mogli w niej razem spożyć 

Paschę. To tam, w pomieszczeniu na piętrze jednego z jerozolimskich domów – jak podają 

Ewangelie – odbyła się Ostatnia Wieczerza. Wieczernik (po łacinie coenaculum, od coena – 

wieczerza) stał się miejscem ostatniego wspólnego przebywania Jezusa z apostołami. Trzy 

lata nauczania chce On zakończyć istotnym wypełnieniem swojego przyjścia na ziemię. 

Bierze w dłonie kawałek chleba. A przypomnieć trzeba, że chleb w najstarszych źródłach 

historii kultury Europy i Bliskiego Wschodu wymieniany jest wśród elementarnych posiłków 

człowieka i od tysięcy lat wciąż stanowi jeden z podstawowych składników codziennej diety 

człowieka. Jezus wziął więc kawałek chleba i powiedział: „to jest Ciało moje” (Mt 26,26). 

Tak prosto, zwyczajnie, że apostołowie prawdopodobnie nie rozumieli wówczas, co znaczą te 

słowa. Następnie wziął kielich z winem, które w Palestynie, tak jak na wielu obszarach 

starożytnego świata, było elementem zarówno codziennych posiłków, jak i uroczystości 

religijnych, i powiedział: „to jest moja Krew (Mt 26,28)”. Było to Jego dziękczynienie – 

Eucharystia (gr. εὐχαριστία – dziękczynienie). Jezus mówił o swoim Ciele, które ma być za 

ludzi wydane, i o Krwi, która ma być za ludzi przelana. A już wcześniej uczył apostołów: 



„Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli 

życia w sobie” (J 6,53). „To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,19)”.  

 Daję wam przykazanie nowe 

 W Eucharystii Chrystus odrywa nas od nas samych i przywiązuje do Boga. Nakazując 

nam miłować ludzi, wznieca i ożywia gotowość do miłowania braci i sióstr. Eucharystia jest 

sakramentem szczególnie na nasze czasy, czasy egoizmu i indywidualizmu. Nie tylko uczy, 

ale daje siłę do realizowania przykazania miłości, budowania więzów społecznych z 

wierzącymi, co może być łatwiejsze, ale także z wątpiącymi, będącymi na obrzeżach Kościoła 

i niewierzącymi, co przychodzi zapewne trudniej. W ten święty wieczór Wielkiego Czwartku 

Jezus wzywa nas, abyśmy uwierzyli w Jego żywą, aktywną miłość, będącą Jego darem dla 

nas. Jest to miłość ofiarowana ludziom bez reszty, na Krzyżu, w Eucharystii i w braciach. 

Tak, jak będziemy przyjmowali miłość Boga, jak będziemy pozwalali, by On nas przemieniał, 

tak będziemy stawali się zdolni miłować innych i wypełniać nakaz Jezusa: Mandatum novum 

do vobis („Przykazanie nowe daję wam”, J 13,34).  

Dałem wam przykład  

 W Wieczerniku Jezus dokonał zwyczajnych gestów, ale zarazem tak niezwykłych, że 

niezrozumiałych dla apostołów, którzy z tego powodu nie chcieli się nawet na nie zgodzić. A 

ich Pan i Nauczyciel zdjął szaty, przepasał się prześcieradłem, nalał wody do miednicy, 

uklęknął i umył im nogi. Wszystkim, także Judaszowi, również jemu. Trzeba zaś wiedzieć, że 

starożytnym świecie rzymskim mycie komuś nóg było posługą niewolnika, który bardzo 

często w z pogardą był opisywany jako rzecz czy narzędzie mówiące - instrumentum vocale. 

Po zakończeniu mycia nóg Jezus rzekł: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak 

czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15). Pokazał więc wzór, jak miłować bliźniego. 

Uczniowie mają Go w tym naśladować, w pokorze i służbie braciom.  

 Nawet apostołowie, poddając się ludzkim słabościom, sprzeczali się wcześniej między 

sobą, kto z nich jest największy (por. Mk 9, 33-35; Łk 22, 24-26). Ludzie nadal to czynią, my 

także, my także. Świadczenie miłości człowiekowi niesie ze sobą wiele upokorzenia. 

Człowiek czuje się bardziej zadowolony, gdy jest mocny, dominujący, zajmuje postawę 

wielkoduszną. Pokorne świadczenie miłości nie niesie splendoru, nierzadko jest pojmowane 

jako przejaw słabości. Jezus, myjąc nogi uczniom, daje im przykład pokory, uniżenia i 

zobowiązuje do naśladowania Go w miłości, bo „umiłowawszy swoich na świecie, do końca 



ich umiłował” (J 13,1). Ich, czyli także nas, czasami próżnych, słabych, wyrachowanych, 

bojaźliwych, żądnych niezależności. Tacy niekiedy jesteśmy. Jezus dał i zadał nam realizację 

przykazania miłości. Miłości wyrażanej w służbie. Czynami, nie słowami. Ona ma być 

znakiem rozpoznawczym chrześcijan. „Dałem wam [...] przykład” (J 13,15) "i wy 

powinniście sobie nawzajem umywać nogi" (J 13,14). Na czym współcześnie polega owo 

wzajemne umywanie nóg? Co to konkretnie dla nas znaczy? Trudna to lekcja; niełatwe do 

realizacji wezwanie. Ale przecież każdy dobry uczynek względem bliźniego, względem 

drugiego człowieka – a zwłaszcza chorego, słabego, cierpiącego, smutnego czy niecieszącego 

się wielkim poważaniem – jest posługą mycia nóg. Do tego wzywa nas Pan: uniżyć się, 

nauczyć się pokory i odwagi dobroci, a także pogodzić się z odrzuceniem, nieustannie ufając 

dobroci i w niej trwając.  

  

 Ale istnieje jeszcze głębszy wymiar gestu Jezusa wykonanego w Wieczerniku w 

Wielki Czwartek. Pan obmywa nas z naszych brudów oczyszczającą mocą swej dobroci. Stąd 

umywać sobie nawzajem nogi znaczy także przebaczać sobie niestrudzenie, wciąż na nowo 

razem rozpoczynać, choćby się wydawało, że nie warto. Oznacza to oczyszczać się 

nawzajem, wspierając się i przyjmując pomoc innych; oczyszczać się nawzajem, przekazując 

sobie uświęcającą moc słowa Bożego i prowadząc jedni drugich do sakramentu Bożej 

miłości. Umycie nóg pociąga za sobą logikę daru z siebie, który doprowadził Chrystusa do 

przyjęcia największych cierpień i śmierci. 

 W dzisiejszy wieczór tu, w kościele akademickim, wspólnie i uroczyście celebrujemy 

Eucharystię, Ostatnią Wieczerzę, Ucztę Paschalną. Pan, który jest obecny pośród nas, 

oczyszcza nas i dlatego ośmielamy się przystąpić do Jego stołu. Pokornie prośmy Go o łaskę, 

aby każdy z nas mógł pewnego dnia stać się na zawsze gościem na Jego uczcie niebieskiej. 

 

 


