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WIECZERNIK:  

STÓŁ, CHLEB, KIELICH, JEZUS I APOSTOŁOWIE 

 

Narrator (Monika Mieczkowska) 

„Każdy, kto należy do Chrystusa, jest przeznaczony, by przejść przez wszystkie etapy Jego 

życia aż do włączenia się w Jego dojrzałość, a możliwe, że i pójście wraz z Nim drogą krzyża, 

która prowadzi do Getsemani i Golgoty.” św. Edyta Stein 

Narrator (Luiza Załuska)  

"Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana 

z poleceniem: "Idźcie i przygotujecie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć". Oni Go zapytali: 

"Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?" Odpowiedział im: "Oto gdy wejdziecie do miasta 

spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, 

i powiedzcie gospodarzowi: "Nauczyciel pyta cię: gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć 

Paschę z moimi uczniami?" On wam wskaże salę dużą, usłaną; tam przygotujecie". Oni 

poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. /Łk 22, 7-13/ 

 

Narrator (Luiza Załuska) 

Jesteśmy w Wieczerniku. Pan Jezus przemienia chleb w swoje Najświętsze Ciało i podaje 

apostołom. Podaje także nam. 

 

Na scenę wchodzą uczniowie ubrani na czarno. Przygotowują Paschę. Kiedy wszystko jest 

już gotowe wchodzi Jezus z uczniami. Zasiadają do stołu. 

Jezus: Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami, zanim będę cierpiał… 

Jezus: /bierze chleb/ Ojcze, bądź błogosławiony, bądź uwielbiony w tej godzinie. 

/łamie chleb i rozdaje uczniom/ Bierzcie, to jest Ciało moje. 

/bierze kielich i podaje uczniom/ Bierzcie i pijcie, to moja Krew Przymierza, która za was i 

za wielu będzie wylana. Czyńcie to na moją Pamiątkę. 

Judasz ucieka od stołu. 

Jezus: Dzieci moje, wytrwaliście ze mną aż dotąd. Oto zbliża się godzina moja... 

/wstają od stołu, odchodzą/ 

 



 2 

Narrator (Dominika Faltyn): 

Daję siebie 

wam 

słabym 

grzesznym 

nędznym 

byście byli 

mocni 

przemienieni 

odnowieni 

będziecie mnie spożywać 

dajcie się spożywać innym 

 

 

 

Narrator (Julia Czarnecka): 

Krzyż, Krzysztof Kamil Baczyński  

Za tych - co batem ścięte liście,  

za tych - co ptaki z wosku lane,  

tych - co im krew znużeniem tryśnie,  

i tych - co wbici cieniem w ścianę -  

i za zwierzęta konające,  

którym powoli oczy bledną -  

- chciałbyś odrzucić Bogu - życie,  

umrzeć raz drugi jak Zbawiciel;  

ale zawarty tobie upływ  

krwi; i związane ręce w supły,  

bo ty nie twórczym niepokojem,  

a tylko - że się patrzeć boisz.  

 

Narrator (Monika Mieczkowska): 

„Czemu więc boisz się jeszcze podjąć ten krzyż, który jest drogą do Królestwa? W krzyżu 

zbawienie, w krzyżu życie, w krzyżu obrona, w krzyżu struga szczęścia nadprzyrodzonego, w 

krzyżu siła mądrości, w krzyżu radość duchowa, w krzyżu sama istota dobra, w krzyżu 

świętość doskonała. Zbawienie duszy, nadzieja życia wiecznego w krzyżu, tylko w krzyżu. 

Podnieś więc swój krzyż i idź za Jezusem, a dojdziesz do życia wiecznego. On idzie przodem 

dźwigając swój krzyż...” Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa 

 

 

 

https://poezja.org/wz/Baczyński_Krzysztof_Kamil/
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OGRÓD OLIWNY:  

JEZUS KLĘCZY, APOSTOŁOWIE ŚPIĄ, ANIOŁ PRZY JEZUSIE 

Narrator (Luiza Załuska) 

Z Ewangelii według św. Marka (14, 32-36). A kiedy przyszli do posiadłości zwanej 

Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę». 

Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: 

«Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco do 

przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby — jeśli to możliwe — ominęła Go ta godzina. I 

mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz 

nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]».  

Narrator (Dominika Faltyn): 

Ogród pełen oliwek nie daje w ten wieczór ukojenia. Boli twarz wgnieciona w ziemię, dręczy 

wzbierająca w sercu trwoga. Śpią przyjaciele wybrani na towarzyszy, ci sami, którzy 

obiecywali: Będziemy z Tobą zawsze, Jezu. Wraz z nimi śpią ich obietnice. Tak niedawno, po 

wieczerzy, Piotr się chełpił: Choćby wszyscy uciekli, ja zostanę. A teraz nie jest w stanie 

nawet utrzymać otwartych oczu. Te ostatnie kroki Jezus musiał stawiać sam. Nic wzniosłego 

nie było w tej scenie, prócz szczerości człowieka wyznającego: Moja dusza jest smutna aż do 

śmierci. Ten, który uśmierzał wzburzone wiatrem wody, teraz sam sobie nie może przywrócić 

pokoju. Walka może trwać długo, a w tym ogrodzie zakończy się dopiero, gdy Syn powie 

Ojcu: «To, co Ty chcesz [niech się stanie]» (por. Mk 14, 36). Wtedy nastanie pokój, po tej 

modlitwie… św. Jan Paweł II 

  

PRZYJŚCIE JUDASZA Z ŻOŁNIERZAMI 

Narrator (Luiza Załuska): 

Z Ewangelii według św. Marka (14, 43-46). I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, 

jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych 

w Piśmie i starszych. (...) Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: «Rabbi!», i 

pocałował Go. Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go. 

Wchodzą żołnierze na czele idzie Judasz; uczniowie zrywają się ze snu. 

Judasz: Witaj Mistrzu! /podchodzi do Jezusa i całuje Go/ 

Pan Jezus: Judaszu, pocałunkiem wydajesz mnie w ręce złych ludzi. 

                  /zwraca się w stronę żołnierzy/ 

                  A wy, kogo szukacie? 

Żołnierze (Mateusz Górski): Jezusa! 

Pan Jezus: Ja nim jestem. /żołnierze chwytają Jezusa/ 
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Narrator (Dominika Faltyn):  

Gdy tylko spadł z drzewa uczeń-zdrajca, przyleciał diabeł, przywarł do jego twarzy... 

pocałunkiem na wskroś przepalił jego wargi, które w noc zdrady pocałowały Chrystusa 

(Aleksander Puszkin).  

Narrator (Julia Mieczkowska): 

Nie zostawiaj mnie, Jezu,  

Gdy w sercu ból,  

Gdy łzami się zaleję  

I radość zniknie, odpłynie.  

Nie zostawiaj, gdy sił  

już nie mam  

Modlić się z wiarą do Ciebie,  

Gdy nadzieja ustaje  

I zostaję w smutku.  

Jeszcze bardziej więc proszę,  

Nie zostawiaj mnie wtedy  

Gdy ciężkie jarzmo zdejmiesz  

I szczęście mi się zjawi... 

 

Narrator (Monika Mieczkowska): 

„Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, 

którzy dostępujemy zbawienia.” Św. Paweł  

 

Narrator (Julia Czarnecka): 

Psalm 2. O krzyżu, Krzysztof Kamil Baczyński  

Nie nadaremnie jest ten krzyż, 

który przykuwa trzepot rąk. 

Posłuchaj tylko: czas jak mysz 

podgryza rozłożysty dąb. 

Nie nadaremny jest ten krzyż.. 

 

On w miłość, w roli skowyt psi, 

on się wyciosa z ciszy snu; 

jest u każdego progu dni; 

jest, jakbyś ziemię w sercu niósł. 

I nie daremny, bo gdy w lustro łez - 

- jak w lustro nieba - śmiercią spojrzysz. 

zobaczysz, powiesz: otom jest, 

którym się krzyżem w Bogu drążył. 

 

https://poezja.org/wz/Baczyński_Krzysztof_Kamil/
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Narrator (Monika Mieczkowska): 

 

„Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 

siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” (Ewangelia wg św. Mateusza 16, 

24) 

 

JEZUS PRZED ARCYKAPŁANEM I PIŁATEM 

Narrator (Luiza Załuska): 

Z Ewangelii według św. Marka (14, 55. 60-62. 64). Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn 

szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. (...) Wtedy 

najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni 

zeznają przeciw Tobie?» Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał 

Go ponownie: «Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?» Jezus odpowiedział: «Ja 

jestem. (...) Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. 

Podchodzi sługa i przynosi misę z wodą i ręcznik. Piłat: /myje ręce/ Nie jestem winien 

śmierci tego sprawiedliwego. Nie widzę w Nim żadnej winy. /wychodzi/  

Narrator (Dominika Faltyn): 

Ruszyła machina sądowa: ta, która bez dowodów skazuje, oskarża bez uzasadnienia, wydaje 

wyroki bez odwołania, miażdży niewinnych. Sąd doraźny, powierzchowny współczesnych 

dyktatur. Jezus przed trybunałem. Jak wszystkie ofiary nadużyć prawa, domniemani winni 

zbrodni sumienia. Stawiają opór, odmawiają poddania się pod jarzmo systemu, przemocy, 

która miażdży i druzgocze osobowość i tożsamość. Sprawdzenie tożsamości: Kim jesteś? Czy 

ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Odpowiedź jest jasna: Ja jestem! Iluż jest jednak 

tych, którzy szukają Boga? Ziemia spotkań, twarzy, głosów, krzyku. Ziemia Ewangelii. 

Narrator (Julia Mieczkowska): 

Znak krzyża, św. Teresa Benedykta od Krzyża 

Co to jest krzyż? 

Znak największego wstydu - 

Odwracają się bojaźliwie 

i nie znają już go. 

Czym jest krzyż? 

Sterczy wysoko ponad pył ziemi 

i tym samym kieruje się w górę, w samo światło. 

Otwórz ręce i przytul się do krzyża: 

wtedy poniesie cię w górę, 

w wieczne światło. 

Przyjdźcie tutaj wy wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście 

także wy, którzy wołacie do mnie: na krzyż z nim! 
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DROGA KRZYŻOWA: 

ŻOŁNIERZE, KOBIETY, WERONIKA, SZYMON, MATKA BOLESNA 

Narrator (Luiza Załuska): 

Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 27-28. 31). A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, 

które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki 

jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (...) 

Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?» 

Narrator (Dominika Faltyn): 

Żałobny lament towarzyszy Skazanemu, który idzie na śmierć. Na drodze prowadzącej na 

Kalwarię kobiety płaczą i biją się w piersi. Nie wiedzą, że za swe łzy otrzymają straszliwe 

proroctwo: Nie płaczcie nade Mną. Zachowajcie swój płacz na lata i dni, które nadejdą, bo 

jeśli tak postępują z Niewinnym, to co będzie z wami i z waszymi dziećmi?  

Jezus zna odpowiedź na pytanie, które zadaje jerozolimskim kobietom. Obarczony krzyżem, 

chwieje się pod ciężarem grzechu i cierpienia ludzi, których wybrał sobie na braci. Wie już, 

jak długa jest droga krzyżowa, która wiedzie na «Kalwarie» świata. 

Narrator (Monika Mieczkowska): 

„Ku roznieceniu ognia miłości Bożej, nie ma stosowniejszego drzewa nad drzewo krzyża 

świętego”.   św. Ignacy Loyola 

 

Narrator (Julia Czarnecka): 

Pod stopy krzyża 
Adam Asnyk 

 
Dużo cierpiałem, lecz koniec się zbliża  
Z uspokojeniem po przebytej męce -  
Pójdę, o Chryste, do stóp twego krzyża  
Wyciągnąć znowu z utęsknieniem ręce  
I witać ciszę zachodzącej zorzy,  
Która mnie w prochu u stóp twych położy!  

Nie pomnę modlitw, com niegdyś ze skruchą  
Przy boku matki powtarzał niewinny  
Te utonęły w fali życia głucho,  
I odkąd w gruzy padł mój raj dziecinny,  
Odkąd mi zabrakło ojczyzny i domu,  
Nie otworzyłem mej duszy nikomu!  

Nawet przed Tobą, nie mogłem, o Panie,  
Wydobyć płaczu z mej piersi ściśniętej,  
Bo wzrok mój padał w bezdenne otchłanie,  
A tyś mi zniknął na krzyżu rozpięty,  
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Spośród pokoleń rozrzuconych kości,  
Za ciemną chmurą krwi, łez i nicości  

Ręką ziemskiego dotknąłem się błota,  
Widziałem zbrodnie, nie widziałem kary,  
Oprócz boleści i nędzy żywota  
Nic nie znalazłem, i zbrakło mi wiary,  
I dalej w ciemność poszedłem z rozpaczą,  
Zazdroszcząc ludziom, co na grobach płaczą  

Widziałem trwogę i niemoc konania,  
Widziałem duchów hańbę i upadek -  
Lecz nie widziałem nigdzie zmartwychwstania,  
I próżnych męczeństw przerażony świadek,  
Patrząc na niebo, co nigdy nie dnieje,  
Straciwszy wiarę, straciłem nadzieję  

Kochałem jeszcze biedne ludzkie cienie,  
Które na stosach palą się i świecą,  
Myślałem bowiem, ze biegnąc w płomienie,  
Wiedzą przynajmniej, dlaczego tam lecą,  
I, że przyjmując każdy ból i ranę,  
W piersiach anielstwo noszą nieskalane.  

Lecz gdym obaczył, skąd tu wszystkie czyny  
Swój tajemniczy początek wywodzą;  
Skąd wyrastają ściekłe krwią wawrzyny,  
Gdzie upadają ci, co w niebo godzą,  
I gdy wnikając w serc zranionych ciemność,  
Za każdym bólem znalazłem nikczemność,  

Natenczas miłość stała się podobną  
Do nienawiści smutnej i posępnej,  
I przeklinałem tę rzeszę żałobną,  
I pogardzałem nimi - sam występny...  
I mścić się chciałem za gorycz zawodu,  
Żem nie mógł kochać jak dawniej za młodu.  

Tak więc w mej duszy zburzonym kościele  
Została straszna pustka i samotność,  
Sam jako nędzarz zostałem w popiele  
I własną badać zacząłem przewrotność,  
I wszystko w sobie znalazłem to samo,  
Co mi się zdało być u drugich plamą.  

Wszystkie pragnienia nędzne, brudne, liche,  
Co kłamią tylko pozór wyższej cnoty,  
Olbrzymią nicość i olbrzymią pychę  
Znalazłem na dnie swej własnej istoty,  
I tak swe serce rozpoznawszy chore,  
Straciłem w sobie ostatnią podporę.  

Lecz ta upadku właśnie ostateczność,  
Co mnie w bezdennej pogrążyła nocy,  
Dała, mi poznać wszechwładną konieczność  
Wyższej a razem nieskończonej mocy.  
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I moja rozpacz szalona i trwoga  
Świadczyła jeszcze o potędze Boga.  

Na mojej piersi spoczywał schowany  
Maleńki krzyżyk ze słoniowej kości:  
Świadek młodzieńczej wiary nieskalanej,  
Dar macierzyńskiej najczystszej miłości,  
Co przetrwał wszystkie burze i szaleństwa  
Znakiem cichego, boskiego męczeństwa.  

Kiedy go teraz na piersi zbolałej  
Po latach tylu znalazłem niewierny,  
Tak mi się wydał znowu jasny, biały,  
Taki potężny i tak miłosierny,  
Że znów tęsknotą zadrżało mi łono  
Za tą postacią tyle uwielbioną!  

I powitałem światło wiecznie nowe  
Z tych jasnych ramion krzyża tryskające,  
I na skrwawione stopy Chrystusowe  
Tak samo lałem moje łzy gorące,  
Jak wówczas, kiedym poił serce młode,  
Patrząc na mistrza nadziemską pogodę.  

I znów słyszałem te boskie wyrazy:  
"Chodźcie tu do mnie wy, którzy cierpicie,  
Chodźcie tu do mnie leczyć ziemskie zmazy,  
We mnie jest spokój i we mnie jest życie,  
Nie plączcie próżno na świeżej ruinie,  
Wszystko przemija, prawda nie przeminie!"  

Więc posłuchałem słodkiego wezwania -  
I oto idę z mym sercem schorzałem,  
I pewny jestem twego zmiłowania,  
Bom wiele błądził, lecz wiele kochałem,  
I drogi życia przeszedłem cierniste...  
Więc Ty mnie teraz nie odepchniesz, Chryste!  

 

 

ADORACJA KRZYŻA:  

WSZYSCY POD KRZYŻEM, JEZUS PODNOSI KRZYŻ, ZAPALONE ŚWIECE 

Narrator (Luiza Załuska): 

Z Ewangelii według św. Marka (15, 34. 36-37). O godzinie dziewiątej Jezus zawołał 

donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś 

Mnie opuścił? (...) Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu 

pić, mówiąC.: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]». 

Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 
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Narrator (Julia Mieczkowska): Przybicie do krzyża, ks. Marek Chrzanowski 

Przejmująca cisza 

tylko te uderzenia raz za razem 

by dobrze przybić Ciebie do krzyża 

byś umarł na nim  

przejmująca cisza 

tylko krzyk i śmiech oprawców 

że żydowskiego króla krzyżują 

przejmująca cisza we mnie 

odbija się echem 

Narrator (Dominika Faltyn):  

Nigdy tak bardzo jak w godzinie swej śmierci, w najważniejszej godzinie w historii ludzkości, 

Jezus nie był nam tak bliski. Jak jeden z nas. Umiera się samotnie. Gwoździe przeszywają 

Jego ciało. Wie, że bez Jego daru z życia ciemności rozpaczy nie mogłyby stać się światłem; 

cierpienie – pociechą, nadzieją na wieczność. Jezu, niech Twoja ofiara otrze wszystkie łzy. 

Tobie, Jezu z głową zwieszoną na drzewie i zgaszonym obliczem, uwielbienie i pamięć w 

dniu, który przemija, i w dniu niegasnącego światła. 

Narrator (Monika Mieczkowska): 

„Musisz zaakceptować swój krzyż. Jeśli będziesz go dźwigał odważnie, zaprowadzi cię do 

nieba.” św. Jan Maria Vianney 

Narrator (Julia Czarnecka): 

Psalm 3. O łasce, Krzysztof Kamil Baczyński  

Cóż mi, Panie, żem lepszy od cieni? W ich tłumie  

ognia Twoich objawień rozróżnić nie umiem  

od cieni, które we mnie i wśród których błądząc  

jestem sercem ciemności i ciemności żądzą.  

Kiedy przeze mnie wołasz, jakże ja ostaję,  

kiedym jest sam dla siebie obiecanym krajem?  

I cóż mi, żem szkatuła, w której nic już więcej  

ponad głos w niej zamknięty i złoto uświęceń?  

Ja nie okrętem Tobie, bo gdzie by mi unieść  

Twój czas nienazwany, Twoje sny - zrozumieć.  

Ja sam we śnie płaczący, skuty małym strachem,  

przybity niebem znaków jak zwalonym dachem.  

Ja sam w tym śnie rzucając ramionami w ciszę,  

sam swoich dni nie umiem, swych ramion - nie słyszę.  

Przywróć mi, Panie, siłę zamyśleń skupionych,  

gdzie mimo trwóg świadomość - ręce są jak dzwony  

poważne, morzem brzmiące, a światem serdeczne,  

co choć w nim, to ponad nim blaskiem - ostateczne.  

https://poezja.org/wz/Baczyński_Krzysztof_Kamil/
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Narrator (Luiza Załuska): 

Modlitwa o zrozumienie krzyża. Karl Rahner 

Boże, proszę Cię o rzecz najtrudniejszą:  

o łaskę, abym w każdym cierpieniu mojego życia  

umiał dojrzeć krzyż Twego Syna.  

Spraw, aby cierpienie nie napełniało mnie goryczą,  

lecz czyniło dojrzałym, cierpliwym, łagodnym.  

Daj abym znajdował chlubę w krzyżu  

Pana naszego Jezusa Chrystusa,  

aby krzyż już nie był dla mnie nieszczęściem,  

lecz znakiem wybrania przez Ciebie,  

że jestem Twoim na wieki.  

Chryste, żyj we mnie, cierp we mnie.  

Kto Ciebie znalazł - znalazł siłę i triumf swego życia.  Amen.  

 

FILM Z ŚW. JANEM PAWŁEM: 

Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować 

krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było 

obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej 

Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam 

pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o 

tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o 

miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Św. Jan Paweł II 


