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S£OWO WSTÊPNE

1. �Ja�nieje szczyt Roku liturgicznego� � Pascha

Gdyby porównaæ prze¿ywanie Roku liturgicznego
do górskiej wspinaczki, to �wiête Triduum Paschalne
trzeba by nazwaæ zdobyciem najwy¿szego szczytu.
Ten plastyczny obraz jest nam niejako podpowiadany
w teologiczno-liturgicznym Wprowadzeniu do Msza-
³u Rzymskiego opracowanego w ramach posoborowej
odnowy. Dokument, omawiaj¹c te  t r z y  d n i,  stwier-
dza w 18. numerze, ¿e ��wiête Triduum Mêki i Zmar-
twychwstania Pañskiego ja�nieje jako szczyt roku li-
turgicznego�.

a) liturgiczny powrót do �róde³

Ruch liturgiczny, który doprowadzi³ w drugiej po-
³owie XX wieku do oficjalnej i ca³kowitej odnowy li-
turgii Ko�cio³a po Soborze Watykañskim II, by³ powro-
tem do �róde³ biblijnych i patrystycznych. W staro¿yt-
no�ci za� Ko�ció³ g³êboko prze¿ywa³ �wiêta paschal-
ne, zw³aszcza pierwsze t r z y  d n i  Okresu Wielka-
nocnego. Pod koniec IV w. �w. Ambro¿y pisa³ o ��wiê-
tym triduum�, �wiêtych trzech dniach (³ac. tríduum
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sácrum); a �w. Augustyn, jego uczeñ, nazywa³ te dni
�naj�wiêtszym triduum ukrzy¿owanego, pogrzebane-
go i wskrzeszonego� Pana (³ac. sacratíssimum tríduum
crucifíxi, sepúlti et suscitáti).

Jak z tych okre�leñ wynika, pierwsze �naj�wiêtsze
triduum� obejmowa³o Wielki Pi¹tek � jako pami¹tkê
mêki �ukrzy¿owanego� Pana (³ac. crucifíxi), Wielk¹ So-
botê � upamiêtniaj¹c¹ przebywanie Jego umêczonego
Cia³a �w grobie� (³ac. sepúlti), a wreszcie Wielk¹ Nie-
dzielê � jako dzieñ Jego �Zmartwychwstania� (³ac.
suscitáti). Czyli Wielki Czwartek nie wchodzi³ wówczas
w sk³ad �naj�wiêtszych trzech dni�, chocia¿ sam �w.
Augustyn w jednym z listów stwierdza, ¿e w Jego
mie�cie Hipponie odprawiano w Wielki Czwartek
wieczorem Mszê �w. na pami¹tkê jej ustanowienia.

b) rozumienie teologiczne

Ten szczegó³ historyczny ma równie¿ znaczenie
teologiczne dla w³a�ciwego rozumienia �wiêtego Tri-
duum � nawet dzisiaj. Akcent wci¹¿ pada na dwie fazy
owego misterium: kenoza mêki � i wywy¿szenie
w zmartwychwstaniu. Widzimy te dwa akcenty po-
przez wieki, równie¿ wtedy, kiedy �wiête Triduum
tworz¹ ju¿: Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek i Wigilia
Paschalna (od IX w.). Nie tyle wa¿na by³a nazwa dnia,
co aspekt Paschy: uni¿enie w mêce � czy wywy¿sze-
nie w chwale zmartwychwstania.

Komentarz do Roku liturgicznego w posoborowej
ksiêdze Calendárium Románum z 1969 roku, przytacza-
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j¹c s³owa �w. Augustyna, przypomniane wy¿ej, podaje
bardzo wa¿ne uzasadnienie teologiczne dla Wielkie-
go Czwartku jako dnia nale¿¹cego obecnie do paschal-
nego �szczytu�: �Triduum to bêdzie mieæ pocz¹tek od
wieczornej Mszy Wieczerzy Pañskiej, bo ona rozpoczy-
na celebracjê b³ogos³awionej mêki (³ac. hoc tríduum
inítium súmet a Míssa Vespertína in Céna Dómini, quáe
beátae Passiónis celebratiónem ínchoat). Warto wiêc zwró-
ciæ uwagê na antyfonê na wej�cie mówi¹c¹ o krzy¿u,
na �zamilkniêcie� dzwonów i u¿ywanie ko³atek, a tak-
¿e na pasyjny element w dekoracji kaplicy czy o³tarza
adoracji Naj�wiêtszego Sakramentu po wielkoczwart-
kowej Mszy �wiêtej.

c) znaczenie formacyjne

Nie mo¿na tu pomin¹æ milczeniem wielkiej odno-
wy liturgicznej wprowadzonej w Ko�ciele przez Piu-
sa XII, co �obudzi³o� jak gdyby na nowo duchow¹
wra¿liwo�æ paschaln¹ w duszach wiernych. Órdo Heb-
dómadae Sánctae Instaurátus (³ac.) � �Odnowione Ob-
rzêdy Wielkiego Tygodnia� dotyczy³y g³ównie �wiê-
tego Triduum oraz pory jego sprawowania. Dekret
Domínicae Resurrectiónis (1951 r.) przywraca³ po wie-
kach wieczorn¹ lub nocn¹ porê prze¿ywania Wigilii
Paschalnej; a nastêpny dekret (z 1955 r.) wprowadza³
w ¿ycie zreformowany Wielki Tydzieñ. Ca³y Ko�ció³
z rado�ci¹ przyj¹³ tê odnowê i móg³ doceniæ wp³yw
owego �szczytu� Roku liturgicznego na �wiadomo�æ
i ¿ycie chrze�cijañskie swoich cz³onków.
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Poczynaj¹c od soborowej Konstytucji o liturgii �wiê-
tej (por. KL 5) poprzez inne dokumenty Soboru Waty-
kañskiego II, a zw³aszcza posoborowe ksiêgi odnowio-
nej liturgii, dostrzegamy mocny akcent po³o¿ony na
tych trzech dniach �wiêtych, oficjalnie nazywanych
odt¹d �wiêtym Triduum Paschalnym (por. wspomi-
nane wy¿ej Calendárium Románum: Tríduum Sácrum
exínde Tríduum paschále vocábitur). Równie¿ Martyro-
logium rzymskie, og³aszaj¹c dzieñ Zmartwychwstania
Chrystusa, nazywa go �Uroczysto�ci¹ nad uroczysto-
�ciami i nasz¹ Pasch¹� (³ac. Sollémnitas sollemnitátum
et Páscha nóstrum). Jest to wiêc szczyt ��wiêty�, bo
�paschalny�, uobecniaj¹cy mêkê Jezusa i Jego zmar-
twychwstanie! Wydarzenia paschalne w ¿yciu Pana na
ziemi, �mieræ i zmartwychwstanie, s¹ zatem najwa¿-
niejsze nie tylko dla Niego i Jego uczniów, ale tak¿e dla
ka¿dego cz³owieka i wrêcz dla ca³ego stworzenia.

2. Co oznacza termin �Pascha�?

Paschalne misterium i paschalno�æ ¿ycia chrze�ci-
jañskiego maj¹ pierwsze i bezpo�rednie odniesienie do
okre�lenia �Pascha�. Termin ten wywodzi siê z hebraj-
skiego pésah (aram. páscha) � od rdzenia czasowniko-
wego pasah � i posiada kilka znaczeñ. Najbardziej roz-
powszechnione to: skakanie (utykanie; taniec rytual-
ny), a zw³aszcza przechodzenie (st¹d ³ac. tránsitus �
przej�cie).

Specjali�ci zauwa¿aj¹, ¿e ró¿ne t³umaczenia ety-
mologii terminu �Pascha� w literaturze judaistycznej
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mia³y wp³yw na rozumienie misterium paschalnego
w pierwotnym chrze�cijañstwie. Znalaz³o to wyraz
zarówno w pismach Ojców Ko�cio³a, jak i w liturgii. Za
Ch. Mohrmann mo¿na wyró¿niæ poczwórny sens
nadawany okre�leniu �Pascha�:

a) przej�cie anio³a �mierci ponad domami
Izraelitów (gr. hypérbasis, hyperbáseis)

Historyk ¿ydowski Józef Flawiusz (I/II w. po Chr.)
w terminie �Pascha� widzi �przej�cie� anio³a niszczy-
ciela przez zatwardzia³y Egipt; pozabija³ on wszystko
pierworodne w Egipcie, oszczêdzaj¹c jedynie domy
Izraelitów naznaczone krwi¹ ofiarowanego baranka
(por. Wj 12, 11-13. 23-29). Tej nocy przejdê przez Egipt,
zabijê wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od cz³owie-
ka a¿ do byd³a i odbêdê s¹d nad wszystkimi bogami Egiptu
� Ja Pan (w. 12). To jest ofiara Paschy na cze�æ Pana, który
w Egipcie omin¹³ domy Izraelitów. Porazi³ Egipcjan, a do-
my nasze ocali³ (w. 27).

b) przej�cie Izraelitów z niewoli egipskiej do
Ziemi Obiecanej (gr. diábasis, diabatéria)

Filon z Aleksandrii (I w. przed Chr./I w. po Chr.)
nadaje okre�leniu �Pascha�-�przej�cie� inne znaczenie.
Widzi w nim �przej�cie Izraela� z Egiptu do Ziemi
Obiecanej; z niewoli do wolno�ci, a wiêc swego rodzaju
�prze³om� historyczny w dziejach ludu wybranego
(por. Wj 14, 21-30).
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Cudowne przej�cie przez Morze Czerwone, które
rozst¹pi³o siê dla przechodz¹cego ludu Bo¿ego, a za-
mykaj¹c siê nad Egipcjanami zniszczy³o ich ca³kowi-
cie, pozostanie na zawsze w pamiêci Izraela jako wiel-
kie dzie³o Bo¿e zwi¹zane z Pasch¹.

c) przej�cie od namiêtno�ci cielesnych do wznio-
s³o�ci ¿ycia duchowego (gr. metábasis, metánoia)

Historycznemu wydarzeniu �przej�cia� Izraelitów
z niewoli do wolno�ci Filon nadaje te¿ sens symbolicz-
ny, duchowy. Jego zdaniem �Pascha� oznacza istotn¹
i wewnêtrzn¹ przemianê duchow¹ w cz³owieku, po-
legaj¹c¹ na �przej�ciu� od niskich, cielesnych namiêt-
no�ci (symbolem � Egipt i niewola Izraela) � do wznio-
s³o�ci ¿ycia wewnêtrznego, duchowego, polegaj¹cego
na wolno�ci dzieci Bo¿ych (symbolem � Ziemia Obie-
cana i wolno�æ Izraelitów).

W tym duchu nadal bêd¹ interpretowaæ �Paschê�
Chrystusa i chrze�cijanina niektórzy Ojcowie Ko�-
cio³a: na Wschodzie przedstawiciele tzw. �szko³y
aleksandryjskiej�, a wiêc przede wszystkim Klemens
Aleksandryjski (II/III w.) i Orygenes (II/III w.), na
Zachodzie za� g³ównie �w. Ambro¿y (IV w.) i �w.
Augustyn (IV/V w.). �Ten wyraz za� � pisze Oryge-
nes na temat Paschy � oznacza «przej�cie», a wierni
w my�lach swoich, s³owach i czynach przechodz¹ od
spraw tego ¿ycia do samego Boga i ¿ywo pod¹¿aj¹ na
drodze do Ojczyzny� (Cóntra Célsum 8, 22). Podobnie
�w. Ambro¿y nazywa �Pasch¹ Pana przej�cie od na-
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miêtno�ci do pe³nienia cnót� (³ac. Páscha enim Dómini
est tránsitus a passiónibus ad exercítia virtútis; De sacrifício
Ábel et Cáin, 63).

W podobnym duchu mo¿na te¿ i trzeba odczyty-
waæ s³owa z Pierwszego Listu �w. Jana Aposto³a: My
wiemy, ¿e p r z e s z l i � m y  z e  � m i e r c i  d o  ¿ y c i a ,
b o  m i ³ u j e m y  braci, kto za� nie mi³uje, trwa w �mierci
(1 J 3, 14), a tak¿e napomnienia �w. Paw³a z Listu do
Rzymian: Niech¿e wiêc grzech nie króluje w waszym �mier-
telnym ciele, poddaj¹c was swoim po¿¹dliwo�ciom. Nie od-
dawajcie te¿ cz³onków waszych jako broñ nieprawo�ci na
s³u¿bê grzechowi, ale oddajcie siê na s³u¿bê Bogu jako ci,
którzy z e  � m i e r c i  p r z e s z l i  d o  ¿ y c i a  [Rz 6, 12-
13a; podkre�lenia moje � B. M.].




