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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
KOMENTARZ PRZED ROZPOCZĘCIEM LITURGII
(krótko przed rozpoczęciem liturgii)

Dzisiejsza liturgia na cześć Męki Pańskiej jest celebrowana
w trzech częściach, poprzez: liturgię słowa, adorację Krzyża – część
centralną i Komunię św. Czerwony kolor szat liturgicznych
przypomina nam Mękę Chrystusa, którą przyjął z miłości do
człowieka.
Zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół nie sprawuje dzisiaj
Eucharystii. W cichej procesji po dojściu do ołtarza, celebrans położy
się krzyżem, twarzą do ziemi. My wszyscy w milczeniu uklękniemy,
aby przygotować się do rozważania męki i śmierci Chrystusa.
KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA
Dzisiejsza liturgia słowa, ukazuje nam obraz cierpiącego sługi
Jahwe, który opisuje prorok Izajasz, jako obraz cierpiącego Chrystusa.
Drugie czytanie ukazuje nam Chrystusa, jako wywyższonego Króla
i Arcykapłana, podobnego do ludzi we wszystkim, oprócz grzechu.
Przez swe cierpienia, stał się nam bliski, dlatego możemy się zwracać
do Niego z wielką ufnością. Natomiast w trzecim czytaniu usłyszymy
opis Męki Pańskiej wg św. Jana. Który był jednym z uczniów stojącym
u stóp krzyża na Golgocie. Święty Jan od samego początku patrzył na
Jezusa oczyma wiary. Dla niego Ukrzyżowany jest Królem, wiecznym
Synem Bożym.
KOMENTARZ PRZED MODLITWĄ POWSZECHNĄ.
Z perspektywy Kalwarii, na której stanął krzyż Chrystusa widać
cały świat, wszystkich ludzi i ich problemy. Cały świat został objęty
ramionami krzyża. Chrystus za każdego z nas oddał swoje życie, umarł
za wszystkich.
Dlatego dzisiejsza modlitwa ma szczególnie uroczysty charakter.
Zawiera wezwania w najważniejszych intencjach całego świata.
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Na początku każdego wezwania kapłan zachęci nas do modlitwy
w określonej intencji. Potem przez chwilę modlimy się w ciszy,
a następnie celebrans będzie wypowiadał modlitwę w naszym
imieniu, na którą odpowiemy „Amen”.
KOMENTARZ PRZED ADORACJĄ KRZYŻA
(zaraz po modlitwie powszechnej)

Punktem szczytowym wielkopiątkowej liturgii jest adoracja
krzyża. W uroczystej procesji zostanie wniesiony krzyż. Na tym krzyżu
Jezus odkupił całą ludzkość. Unaoczni nam to trzy stopniowe
odsłanianie Znaku zbawienia. Dokonując tego, kapłan odśpiewa
słowa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”,
po których za każdym razem uklękniemy i odpowiemy „Pójdźmy
z pokłonem”. Obrzęd ten ma nam uświadomić prawdę, że odkupienie
całej ludzkości nie oznacza odkupienia jakiegoś nieokreślonego
tłumu, ale każdego z nas indywidualnie. Dlatego każdy z nas
uczestniczących w dzisiejszej liturgii będzie miał okazję
do uwielbienia Chrystusa, za Jego akt miłości. My obecni w kościele,
uczynimy to poprzez pozostanie na miejscu i krótką adorację w chwili
ciszy, a następnie przez odśpiewanie Suplikacji. Ci, którzy uczestniczą
za pośrednictwem mediów, niech uczynią to w swoim sercu.
KOMENTARZ PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
Od Krzyża prowadzi nas liturgia do komunii Świętej. Pragnie nam
przez to powiedzieć, że między Ofiarą na Krzyżu a Eucharystią istnieje
ścisły związek. Zawsze uczestniczymy w eucharystycznej uczcie
Baranka, dzięki Jego ukrzyżowaniu. Komunia Święta jest pokarmem,
jest owocem zerwanym z drzewa Krzyża, z Drzewa nowego
i nieśmiertelnego Życia.
Za chwilę kapłan ukaże nam już nie drzewo, ale samego Chrystusa,
w Jego eucharystycznym i uwielbionym Ciele. Przyjmując Go
w sposób fizyczny bądź duchowy, upodobniamy się do Niego, także
w oddaniu i codziennym posłuszeństwie Bogu Ojcu, aż do śmierci.
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KOMENTARZ PRZED PRZEJŚCIEM DO GROBU PAŃSKIEGO
(zaraz po ogłoszeniach)

Dzisiejsza liturgia dobiega końca. Za chwilę Najświętszy Sakrament
zostanie przeniesiony, przez Celebransa do Grobu Pańskiego. Ze śpiewem
trwajmy w duchu uwielbienia przy Zbawicielu, który dla nas umarł i przeszedł z
tego świata do chwały Ojca. Niech rozważanie Jego Męki, jaką podjął z miłości
do nas, doda nam siły, do ciągłego nawracania się, abyśmy już nie żyli dla
siebie, ale dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Uklękniemy!
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