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KATECHEZY MISTAGOGICZNE u św. Andrzeja Boboli w Warszawie - Wielki Post 2021 

20 lutego 2021, 18.00 -  Katecheza o wtajemniczeniu chrześcijańskim: Żyć łaską chrztu świętego 
27 lutego 2021, 18.00 -  Katecheza o Słowie Bożym w liturgii: Słowo, która nas uświęca   
6 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o sakramencie Eucharystii: Pokarm, którym się stajemy 
13 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o sakramencie Pokuty i Pojednania:  Nawrócenie, czyli walka prowadząca do świętości 
20 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o Kościele: Powołani do wspólnoty 
27 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o liturgii Wielkiego Tygodnia - Nasza Pascha 

VI niedziela Wielkiego Postu - Nasza Pascha 

Z Mszału Rzymskiego, wprowadzenie do procesji z palmami w Niedzielę Palmową: 

Drodzy bracia i siostry, przez czterdzieści dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki 
chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód 
misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. 
Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy 
uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu.  

☩ 

Egeria (~384) o obchodach Wielkiego Piątku w Jerozolimie  

 Skoro nastąpi rozesłanie przy krzyżu, to jest zanim słońce wzejdzie, zaraz wszyscy gorliwie udają 
nie na Syjon, by modlić się przy owym słupie, przy którym Pan był biczowany. Potem powróciwszy do 
swoich domów, odpoczywają nieco i wkrótce wszyscy znów są gotowi.  
 Wtedy ustawia nie tron biskupa  na Golgocie, za Krzyżem, gdzie teraz stoi. Biskup zasiada na tronie 
i ustawia się przed nim stół nakryty lnianą tkaniną. Diakoni stają dookoła. Przynoszą srebrną, pozłacaną 
skrzynkę, w której jest święte drzewo Krzyża, otwierają skrzynkę i kładą na nim tak drzewo, jak i tabliczkę 
(titulus).  
 Kiedy już położą je na stole, biskup, siedząc, bierze w ręce oba końce świętego drzewa, diakoni zaś, 
którzy stoją wokół, pilnują. Pilnuje się tego tak, dlatego, że zgodnie ze zwyczajem każdy z całego ludu - 
wierny i katechumen - podchodząc, nachyla się nad stołem, całuje drzewo święte i odchodzi. A ponieważ 
kiedyś - nie wiem kiedy - jak mówią - ktoś odgryzł i skradł kawałek ze świętego drzewa, teraz diakoni, 
którzy stoją wokół, pilnują, by któryś z podchodzących nie ośmielił się znowu tak uczynić.  
 Tak więc przechodzi cały lud. Wszyscy jedne po drugim pochylają się i najpierw czołem, potem 
oczyma dotykają Krzyża oraz tabliczki, a pocałowawszy Krzyż, odchodzą - nie jednak nie odtyka go rękoma. 
Gdy zatem ucałują Krzyż, podchodzą do diakona, który stając, trzyma pierścień Salomona i ów róg, 
z którego namaszczano królów.  Całują też róg i przypatrują się pierścieniowi (od godziny drugiej aż do 
godziny szóstej). 

☩ 

Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę 

 Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. 
Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. 
Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań.  
 Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.  
 Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów 
niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. (…) 
 Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, 
którzy będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, 
którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: 
Powstańcie!  
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 Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś 
pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, 
który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje 
podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna 
osoba. (…) 
 Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś 
tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym 
obliczu przywrócić mój obraz. (…) 

☩ 
Cyryl Jerozolimski (+386), Katecheza mistagogiczna 2. 

Muszę wam przeto podać dalszy ciąg wczorajszej mistagogicznej nauki, abyście się dowiedzieli, co 
oznaczają obrzędy dokonane wewnątrz chrzcielnej kaplicy. 

2. Kiedy tam weszliście, zaraz zdjęliście tunikę. Oznaczało to wasze wyzucie się ze starego człowieka wraz z 
jego uczynkami. Rozebrani z szat byliście nadzy – na wzór Chrystusa nagiego na krzyżu, który przez swą 
nagość, rozbroiwszy księstwa i moce, odniósł nad nimi jawnie triumf na drzewie. (…) 

3. Rozebranych z szat namaszczono was poświęconym olejem od głowy aż do stóp. Staliście się przez to 
uczestnikami szlachetnej oliwki, Jezusa Chrystusa. (…) 

4. Następnie zaprowadzono was do świętej sadzawki chrztu świętego, jak Chrystusa złożono z krzyża 
w pobliskim grobie. Zapytano każdego, czy wierzy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Po wyznaniu 
zbawczej wiary zanurzyliście się trzykroć w wodzie i wynurzyliście się – zaznaczając w tym trzydniowy 
pobyt Chrystusa w grobie. Jak bowiem nasz Zbawiciel przebywał trzy dni i trzy noce w łonie ziemi, tak 
i wy w pierwszym wyjściu z wody naśladowaliście pierwszy dzień Chrystusa w ziemi i noc w zanurzeniu. 
Bo jak w nocy nikt nie widzi, aż we dnie wyjdzie na światło, tak i wy zanurzywszy się w wodzie, jak 
w nocy nie widzieliście, wyszedłszy zaś z wody, znaleźliście się znów jak w pełnym dniu. W tej samej 
chwili umarliście i narodziliście się – owa zbawcza woda była dla was równocześnie grobem i matką. (…) 

5. Rzecz niezwykła i dziwna! Właściwie nie umarliśmy i nie pogrzebano nas. Zmartwychwstaliśmy, choć 
właściwie nas nie ukrzyżowano. Są to tylko obrazy, choć prawdziwie dokonało się nasze zbawienie. 
Chrystus rzeczywiście został ukrzyżowany, pogrzebany i prawdziwie zmartwychwstał. Wszystkie te łaski 
nam darował, abyśmy, przez obraz uczestnicząc w Jego cierpieniach, prawdziwie osiągnęli zbawienie. Co za 
nieskończona miłość ku ludziom! Chrystus miał przebite swe nieskalane ręce i znosił cierpienia, i mnie, 
który nic nie cierpiałem, czyni uczestnikiem swego bólu i daruje zbawienie.(…) 

Katecheza 3.  

4. Najpierw namaszczono was na czole, abyście wolni byli od wstydu, z którym chodził wszędzie pierwszy 
grzeszny człowiek, i odsłoniętą twarzą jak w zwierciadle odbijali chwałę Pańską. Następnie na uszach, 
abyście otrzymali uszy, które słuchają Bożych tajemnic, uszy, o których powiedział Izajasz: „I dał mi Pan 
ucho do słuchania”, i Pan Jezus w Ewangelii: „Kto ma uszy, niech słucha!”. Potem na nozdrzach, abyście po 
przyjęciu świętej oliwy mówili: „Jesteśmy wonnością Chrystusa dla Boga między tymi, którzy idą na 
zbawienie”. Wreszcie na piersiach, abyście „przyodziani w pancerz sprawiedliwości, stawili śmiało czoło 
szatańskim zakusom”. Albowiem jak Chrystus po chrzcie i zstąpieniu Ducha Świętego wyszedłszy, pokonał 
przeciwnika, tak i wy po chrzcie świętym i duchowym namaszczeniu winniście przywdziać całą zbroję 
Ducha Świętego, stanąć przeciw potędze wroga i z nią walczyć, mówiąc: „Wszystko mogę w Chrystusie, 
który mnie umacnia”. 

5. Uznani za godnych tego świętego namaszczenia zwiecie się chrześcijanami – wasze odrodzenie 
potwierdza słuszność tego imienia. Zanim bowiem zaszczycono was chrztem i łaską Ducha Świętego, nie 
zasługiwaliście właściwie na tę nazwę. Byliście raczej dopiero na drodze, by zostać chrześcijanami. 
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