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Podłoże biblijne

Wielkanoc  -  jest  punktem  kulminacyjnym  w  katolickiej  liturgii
przygotowań Wielkiego Postu, Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia wraz z
Triduum  Paschalnym.  Święto  to,  do  tej  pory  wyznaczają  słońce  i  księżyc,
podobnie jak przed wiekami ustalały termin hebrajskiego święta  Pesach.  Gdy
ziemia pozwala słońcu przekroczyć równik /ok. 21 marca/, a księżyc osiągnie
fazę  pełni,  zawsze  w  pierwszą  niedzielę  po  tych  wydarzeniach  następuje
Wielkanoc. 

Wielkanoc, w pierwszych wiekach nazywana Paschą, jest największym,
najstarszym, gdyż najwcześniej  ustanowionym i  najuroczyściej  obchodzonym
świętem wszystkich  chrześcijan  odprawianym na  pamiątkę  Zbawczej  Męki  i
Śmierci  i  przede  wszystkim  Chwalebnego  Zmartwychwstania  Chrystusa.
Najstarsze  wzmianki  źródłowe  o  obchodach  Wielkanocy  –  chrześcijańskiej
Paschy,  znaleźć  można  we  wczesnych  pismach  chrześcijańskich  ojców
Kościoła, z I I i przełomu II i III w., Tertuliana, św. Ireneusza i Hipolita. 

Nazwa Pascha  pochodzi  od żydowskiego Pesach -  święta  wiosennego,
obchodzonego  pomiędzy  14  i  22  dniem  miesiąca  nisan  (według
starożydowskiego  kalendarza  mojżeszowego),  podczas  wiosennej  pełni
księżyca.  Wówczas  to  w  świątyniach  kapłani  składali  ofiary  z  koźląt  i
wybranych  jednorocznych  baranków.  Starozakonni  Żydzi  dziękowali  za
pierwsze wiosenne zbiory jęczmienia i uroczyście ucztowali. 

Święto  Pesach  odprawiał  pobożnie  każdego  roku  Jezus  Chrystus  i
wszyscy Jego krewni. To właśnie na święto Pesach przybył wraz z uczniami do
Jerozolimy,  tam spożył  z  uczniami  Ostatnią  Wieczerzę,  tam został  pojmany,
osądzony, skazany na śmierć i ukrzyżowany, tam zmartwychwstał. 

Święta  wiosenne,  podobne  do  żydowskiego  Pesach,  przed  przyjęciem
chrześcijaństwa, miały wszystkie ludy rolnicze Europy i Azji.  W symbolice i
obchodach chrześcijańskiej  Paschy,  nazwanej  później  Wielkanocą,  przetrwały
więc pewne ślady odwiecznych wierzeń i mitów oraz relikty pradawnych świąt
powitania  wiosny  i  kultu  roślin,  odradzających  się  po  zimowej  wegetacji.
Wszystkie  te  relikty  związane  jednak  zostały  z  tradycją  i  symboliką
chrześcijańską świąt Wielkanocy. 

Wielkanoc zalicza się do świąt tzw. ruchomych, ponieważ każdego roku
przypada pod inną nieco datą. Zgodnie z ustaleniami Soboru Nicejskiego w 325
r.,  obchodzimy  Wielkanoc  pomiędzy  22  marca  i  25  kwietnia,  w  pierwszą
niedzielę  po  pierwszej  wiosennej  pełni  księżyca.  Święto  Zmartwychwstania
Chrystusa  (obchodzone  w  porze  wyraźnych  już  oznak  wiosny)  jest  więc
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zarazem wielkim świętem wiosennym. Jest tryumfalnym świętem zwycięskiego,
nieustannie  odradzającego  się  życia,  świętem  wielkiej  nadziei  i  wielkiej
obietnicy: życia po życiu, zmartwychwstania i nieśmiertelności.
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Wigilia Paschalna – rys historyczny

Wigilia, czyli nocne modlitewne czuwanie, sięga korzeniami początków
Kościoła.  Chrześcijanie  zbierali  się  na  nocnej  modlitwie,  chcieli  bowiem
naśladować  modlącego  się  nocą  Chrystusa  i  wypełnić  Jego  wezwanie  do
czuwania.  Wraz  z  rozwojem  liturgii  kształtują  się  również  w  ciągu  roku
liturgicznego  różne  wigilie  poprzedzające  wielkie  święta,  zostają  związane  z
ważnymi wydarzeniami liturgicznymi. Wigilie powstałe w starożytności wraz z
upływem wieków ulegały zmianom, jedne trwały zawsze w życiu Kościoła, zaś
inne zanikały

Pierwsi chrześcijanie znali  tylko jedno święto — niedzielę przeżywaną
jako  dzień  zmartwychwstania  Pana.  W połowie  drugiego  wieku  pojawia  się
święto  Paschy,  nasza  Wielkanoc,  obchodzone  jako  coroczne  wspomnienie
śmierci  i  zmartwychwstania  Chrystusa.  Pierwsze  wyraźne  świadectwa  o  tym
święcie pochodzą z II i III wieku z terenu Azji Mniejszej. Wtedy też powstał
spór o datę obchodu Wielkanocy: czy powinna być obchodzona w dniu śmierci,
czy  też  w dniu  zmartwychwstania  Chrystusa.  Wiele  Kościołów z Kościołem
rzymskim na czele obchodziło Paschę w niedzielę po dniu śmierci Chrystusa i ta
data przyjęła się powszechnie.

Najstarsze dokumenty podają niewiele informacji o tym, jak obchodzono
Wielkanoc.  Celebra  Wielkanocy  to  nocne  czuwanie  wspólnoty  wierzących,
podczas którego modlono się, czytano fragmenty Starego i Nowego Testamentu,
zaś  nad  ranem  sprawowano  Eucharystię.  Z  czytań  i  zachowanych  homilii
wynika,  że  liturgia  Wigilii  Paschalnej  wspomina  całe  misterium  Chrystusa,
mające swój szczyt w tajemnicy krzyża. Przywołuje wielkie momenty historii
zbawienia,  bo one prowadziły do Chrystusa,  przygotowywały Jego przyjście.
Niedzielny  poranek  wskazuje  na  zmartwychwstanie  Chrystusa.  Wigilia  ta
zawiera w sobie tematy, które w przyszłości rozłożą się na Triduum Paschalne.
W tym czasie na Zachodzie mamy wzmianki o tym, że Pascha jest odpowiednim
dniem  na  chrzest.  Powtórzyć  należy  jeszcze  raz:  uroczystość  Paschy
obchodzono nocą. Nocą, o czym do dziś przypomina nam nasza polska nazwa:
Wielkanoc.

Wraz z wielkim rozwojem liturgii w IV wieku, pod wpływem Kościoła
jerozolimskiego  zaczęto  w  liturgii  przeżywać  poszczególne  wydarzenia
związane  z  męką  Chrystusa,  przypominać  historyczne  momenty  misterium
odkupienia.  Kształtuje się Triduum Paschalne:  piątek — sobota — niedziela,
pamiątka śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Pana. Poszczególne wydarzenia
nabierają  znaczenia,  ale  jakby zanika  całościowa wizja  tajemnicy  zbawienia.
Widzimy przejście od dawnej jedynej celebry Nocy Paschalnej do obchodów
Triduum. Wigilia już nie ma tak wyjątkowego znaczenia, jak kiedyś. Wigilia
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Paschalna staje się w tym czasie wielką nocą chrztu, do którego przygotowuje
się wielu katechumenów w czasie Wielkiego Postu. Św. Paweł ukazywał chrzest
jako  zanurzenie  w  śmierci  Chrystusa  i  powstanie  z  Chrystusem do  nowego
życia. Chrzest jest sakramentem paschalnym, bo włącza chrześcijanina w śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa. Zatem wypada przyjąć chrzest w Wielką Noc,
kiedy  Kościół  świętuje  wspomnienie  śmierci  i  zmartwychwstania  Chrystusa.
 Tak właśnie w noc Wielkiej Soboty, 24 kwietnia 387 roku, przyjął chrzest św.
Augustyn  z  rąk  św.  Ambrożego  w  baptysterium  św.  Jana  w  Mediolanie.
Możemy  sobie  wyobrazić  podniosłość  liturgii  chrztu  w  tamtych  czasach:
wspólnota zebrana w bazylice trwa na nocnej modlitwie, w tym czasie biskup
chrzci katechumenów w położonym obok katedry baptysterium, ubrani w białe
szaty nowo ochrzczeni w procesji wchodzą do świątyni. Biskup celebruje teraz
świąteczną Eucharystię, nowo ochrzczeni po raz pierwszy przyjmują Komunię.
Dopiero wraz z zanikiem chrztu dorosłych ustaje chrzest w Wigilię Paschalną.

Dalsze dzieje  liturgii  Wigilii  Paschalnej,  podobnie jak całego Triduum,
łączą się z dalszą historią liturgii. Liturgia rzymska, wprowadzona przez Karola
Wielkiego w całym cesarstwie, zetknęła się z liturgią miejscową i przejęła wiele
zwyczajów galijsko-frankońskich. Tak ukształtowane za Alpami rzymskie księgi
liturgiczne powrócą do Rzymu, który przyjmie je za swoje i rozpowszechni w
całym Kościele. Badając liturgię Wigilii Paschalnej, trzeba o tym pamiętać, bo
tylko wtedy zrozumiemy jej pewne elementy.

Do V wieku Wigilia Paschalna była sprawowana nocą, ale już w VI wieku
zaczęto ją przesuwać na godziny wieczorne soboty, a nawet na popołudniowe.
Przyczynił  się  do  tego  chrzest  dzieci  zastępujący  dotychczasowy  chrzest
dorosłych. W następnych wiekach liturgię Wigilii Paschalnej zaczynano coraz
wcześniej,  w  XIV  wieku  rozpoczynano  ją  już  w  godzinach  porannych  i
kończono w sobotnie południe. Mszał Piusa V (1570) postanawiał, że liturgię
Wigilii  Paschalnej  należy  zaczynać  o  godzinie  dziewiątej  rano  w  sobotę  i
praktyka ta utrzymała się do połowy XX wieku. W tej nowej sytuacji obrzędy i
teksty liturgiczne nie zgadzały się z porą celebry, święcono ogień w dzień, w
dzień  śpiewano  o  cudach  tej  świętej  nocy.  Powody  przesunięcia  Wigilii
Paschalnej były zapewne różne: post obowiązywał do czasu zakończenia liturgii
i  stawał się zbyt trudny do zachowania przez ogół wiernych. Czasy stały się
niebezpieczne po najazdach barbarzyńców, były pewne problemy związane z
porządkiem podczas nocnych zgromadzeń, z oświetleniem kościoła. Mogło być
również i tak, że wierni przestali przychodzić na nocną liturgię, czynili to tylko
najpobożniejsi. Nadto liturgia Wigilii Paschalnej, dosyć długa, była też trudna w
swej  treści,  przywoływała  całą  historię  zbawienia,  dla  wiernych  nie  miała
wyraźnego wspomnienia jednej tajemnicy, czyli zmartwychwstania. Jak w noc
Bożego Narodzenia  wspominamy narodzenie  Chrystusa  i  wierni  przez  wieki
przychodzą  do  kościołów  w  tę  noc,  zwykle  zimną.  Podobnie  dla  Kościoła
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prawosławnego Wigilia  Paschalna  to  radosne  przeżywanie  zmartwychwstania
Chrystusa.

W sobotę rano Kościół celebrował liturgię Wigilii Paschalnej, przez całe
wieki odmawiano teksty nawiązujące do pory nocnej, ale Kościół nie zmienił
nic w modlitwach i  obrzędach.  Może cierpliwie wierzył,  że  Wigilia ta  znów
powróci na swoje właściwe miejsce. Stało się tak w 1951 roku, kiedy papież
Pius XII  zezwolił  na jej  odprawianie wieczorem, co parę lat  później zaczęło
obowiązywać w całym Kościele. Decyzję papieża przyjęto z radością.
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Wielki Czwartek

Jest  to  dzień,  w  którym  kościół  rozpoczyna  obchody  Triduum
Paschalnego na pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Uroczysta  Msza  Wieczerzy  Pańskiej  rozpoczyna  Triduum  Paschalne.
Sprawowana  jest  na  pamiątkę  Ostatniej  Wieczerzy,  podczas  której  Jezus
Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz
sakrament kapłaństwa. W tym dniu kapłańskim, w tej wspólnocie parafialnej nie
ma zwyczaju obmycia stóp przez kapłana 12 osobom na pamiątkę umycia nóg
apostołom  przez  Chrystusa.  Gest  ten,  jako  znak  chrześcijańskiej  pokory  i
braterskiej miłości, praktykowali też wcześniej królowie i magnaci obmywając
nogi dwunastu nędzarzom.

W godzinach porannych Proboszcz parafii udaje się na uroczystą Msze
Krzyżma  Świętego,  która  odprawiana  jest  w  katedrze  przez  biskupa
Łomżyńskiej  Diecezji.  Msza  ta,  koncelebrowana  przez  księży  całej  diecezji.
Podczas tej uroczystości dokonywane jest m.in. poświęcenie olejów używanych
do  namaszczenia  chorych,  które  zabierane  są  następnie  do  poszczególnych
parafii.

Przed  południem  w  kościele  przygotowywany  jest  Ciemnica  i  Grób
Pański.  Czynności  te,  wykonują:  nauczyciele  ze  szkoły  podstawowej  w
Dąbrówce,  kościelny  i  Straż  Grobu  Pańskiego.  Grób  ten,  rozbierany  jest
natomiast po Niedzieli Miłosierdzia Bożego, przez tę samą grupę osób.

W parafialnym  kościele  wieczorem  w  Wielki  Czwartek  /godz.  18.00/
odprawiana  jest  Msza  św.  w trakcie  której  śpiewany  jest  hymn „Chwała  na
wysokości“. Śpiewie hymnu  towarzyszy bicie wszystkich dzwonów i gongów
w  kościele  oraz  na  dzwonnicy.  Po  czym,  aż  do  mszy  Wigilii  Paschalnej
odprawianej  w  Wielką  Sobotę  wieczorem,  milkną  dzwony,  które  według
wierzeń  ludowych  odpędzały  demony  i  pioruny.  Na  znak  żałoby  dzwony
zastępują  kołatki.

W  tym  czasie  zamiast  stalowych  gongów  i  dzwonów  stosowane  są
drewniane kołatki. Na zakończenie mszy Najświętszy Sakrament przenoszony
jest do ciemnicy symbolizującej więzienie, do którego wtrącony został Chrystus
po  Ostatniej  Wieczerzy.  Ciemnica  znajduje  się  w  ołtarzu  /Matki  Boskiej
Nieustającej Pomocy/ w prawej nawie kościoła. Tabernakulum zasłonią obraz
Jezusa w cierniowej koronie, autorstwa jednej z parafianek. Z ołtarza zostają
zdjęte nakrycia. Adoracja trwa do godz.20.00. 

Rolnicy w Wielki Czwartek, jeśli sprzyjają warunki pogodowe, dokonują
zasiewów  w  polu.  Inne  ludowe  zwyczaje  związane  z  Wielkim Czwartkiem,
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podobnie  jak  w  innych  rejonach  kraju,  zanikły  zupełnie.  Warto  tu  jednak
wspomnieć  dla  przykładu  dawny  stary  zwyczaj  palenia  (niszczenia,
wieszania) Judasza. Polega on na tym, że najpierw przygotowuje się
wielką  kukłę,  przypominająca  postać  męską  o  semickich  rysach,  z
wymalowanym na piersiach napisem  Judasz Zdrajca. Następnie jeszcze przed
wschodem słońca w Wielki Czwartek wiesza się ją na drzewie tak, aby wszyscy
mieszkańcy mogli ją oglądać. Wczesnym południem wybrany z tłumu sędzia
oskarżyciel odcina kukłę, która wśród okrzyków wleczona jest po całej wsi. Na
koniec  kukła  jest  podpalana  i  wrzucana  do  wody.  Zwyczaj  ten  przypomina
rytuał topienia Marzanny. Ich idea jest analogiczna, związana z wegetacyjnym
kultem wypędzania zimy. Z czasem Kościół próbował tym praktykom przypisać
chrześcijańską interpretację.

Innym,  także  zanikłym,  ciekawym  obrzędem  ludowym,  były  postne
biesiady rodowodem sięgające do przedchrześcijańskich uczt zaduszkowych. Z
czasem  urządzanie  tych  uczt  interpretowano  jako  pamiątkę  nawiązującą  do
Ostatniej  Wieczerzy.  Do  grona  reliktów  przeszłości  słowiańskich  praktyk
zaduszkowych było palenie w tym dniu ognisk, które rozmieszczano zazwyczaj
na granicach wsi.  Wierzono bowiem, że dusze zmarłych przychodzą do tego
ognia, aby się ogrzać.

Od Wielkiego Czwartku przez sześć kolejnych dni nie można było prać
kijanką, rąbać drzewa, młócić i prząść. 
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Wielki Piątek

To dzień żałoby – w kościołach panuje cisza, zaduma nad męką i śmiercią
Chrystusa, skupieniem, powagą, wzmożoną pobożnością i gorliwością praktyk
religijnych. Jest to jeden z dwóch dni w roku (drugim jest Popielec), w których
obowiązuje post ścisły polegający na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i
pokarmów mięsnych  oraz  ograniczeniu  liczby  posiłków.  W Wielki  Piątek  w
kościołach  katolickich  odprawiane  są  nabożeństwa  Drogi  Krzyżowej,  często
przed  Liturgią  Męki  Pańskiej.  W  rzymskim  Koloseum  droga  krzyżowa
odprawiana jest pod przewodnictwem papieża, który tradycyjnie podczas niej
niesie drewniany krzyż. 

Na  pół  godziny  przed  nabożeństwem  ministranci  trzykrotne  obchodzą
kościół  uderzając  w  kołatki,  by  w  ten  sposób  zwoływać  wszystkich  na
nabożeństwo w kościele. 

Obchody Wielkiego Piątku w dąbrowskiej parafii zgodne są z rytuałem
rzymskim.  W tym dniu,  jak  we wszystkich  kościołach,  nie  jest  sprawowana
Eucharystia,  a  jedynie  sprawowana  jest Liturgia  Męki  Pańskiej.  Obrzędy
rozpoczyna  ceremonialne  wprowadzenie  krzyża  przez  służbę  liturgiczną  i
kapłana.  Na początku liturgii w chwili ciszy i skupienia celebrans leży krzyżem
przed  ołtarzem,  a  wokół  niego  zgromadzeni  wierni  klęczą.  Po  modlitwie
wstępnej  następuje  Liturgia  Słowa  Bożego,  w  której  skład  wchodzą  dwa
czytania,  psalm  oraz  opis  Męki  Pańskiej  z  Ewangelii  św.  Jana.  Centralnym
wydarzeniem  liturgii  wielkopiątkowej  jest  Adoracja  Krzyża,  podczas  której
kapłan,  służba  liturgiczna  oraz  wierni  składają  pocałunek  na  figurze  Jezusa
zawieszonej na krzyżu. Po niej następuje Komunia Święta, a po jej zakończeniu
Jezus  pod  postacią  eucharystyczną  zostaje  przeniesiony  do  specjalnie
przygotowanego  Grobu Pańskiego.  Grób  ten,  mieści  się  w  lewej  stronie
świątyni, pod amboną. W tym dniu w kościele milczą też organy.

W tym momencie do kościoła wprowadzana jest Straż Grobu Pańskiego,
która zaciąga warte przy grobie. Adoracja trwa zazwyczaj do godz.21.00. Wartę
pełni dwóch żołnierzy przez 30 min., po czym następuje zmiana. Rozpoczyna
się  też  adoracja  przez  obecnych  w  kościele.  Następują  śpiewy,  prowadzone
przez  grupę  starszych  śpiewaków.  Teksty  pieśni  pochodzą  często  ze  zbioru
pieśni pobożnych i katolickich z 1868 r. wydanego w USA. Śpiewacy posługują
się  zazwyczaj  tekstami  z  ręcznie  przepisywanych  śpiewników  dla  własnego
użytku.

Zachowany do dnia obecnego zwyczaj śpiewu pieśni pasyjnych. Śpiew
ten,  zajmuje  istotne  miejsce  w  ludowej  obrzędowości  wielkopostnej.  Trafne
wydaje się tu być stwierdzenia „co wieś – to inna pieśń”, które wyraża fenomen
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zjawiska różnorodności ludowej kultury muzycznej. Niemal każda społeczność
lokalna te same pieśni wykonuje inaczej. Nawet utwory znane w całym kraju i
publikowane  w  śpiewnikach  w  znormalizowanej,  ujednoliconej  postaci,
posiadają  niezliczony  szereg  odmian.  Fenomen  ten,  ma  także  swoje
odzwierciedlenie w tej parafii. To silne przywiązanie lokalnych społeczności do
tradycji przodków, pozwoliło przetrwać tym ludowym formom śpiewu do dnia
obecnego.  Chociaż ta „ginąca tradycja” ludowa jest  powoli  „eliminowana” z
życia społecznego, to należy czynić wszelkie starania, by nie uległa zatraceniu i
została przekazana następnym pokoleniom.

Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania i członkowie
Katolickiego Stowarzyszenia młodych przygotowują i  prowadzą nabożeństwo
Drogi Krzyżowej.  Analogicznie w każdą niedzielę Wielkiego Postu, po sumie,
mieszkańcy poszczególnych wiosek przygotowują i  prowadzą „swoją” Drogę
Krzyżową. Brak jest natomiast w parafii misterium Męki Pańskiej. 

Rolnicy  natomiast,  starają  się  nie  wykonywać  już  w  tym  dniu  prac
polowych.  W  wyjątkowych  sytuacjach  są  one  kończone  wczesnym
popołudniem. Starsi ludzi mówili, iż gdy w czasie gdy Jezus leży w grobie nie
uprawia się ziemi. Do niedawna zwyczaj ten był ściśle przestrzegany.
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Wielka Sobota

Jest  to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, a zarazem trzeci i ostatni dzień
Triduum Paschalnego, tuż przed Niedzielą Wielkanocną. W Kościele Katolickim
dzień ten jest  dniem wyciszenia i  oczekiwania na przyjście Chrystusa.  Przez
cały dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w przygotowanej specjalnie
na tę okazję kaplicy symbolizującej grób Chrystusa. Tradycyjnie przy Grobie
Pańskim czuwają ministranci, harcerze a niekiedy również strażacy. 

W Wielką Sobotę w Kościele Katolickim, podobnie jak w Wielki Piątek,
nie są odprawiane msze św. Co prawda, po zapadnięciu zmroku odprawiana jest
msza  Wigilii  Paschalnej,  ale  należy  już  ona  do  obchodów  Niedzieli
Wielkanocnej. 

Adoracja Grobu Pańskiego rozpoczyna się już od samego rana i trwa cały
dzień  i  noc  do  porannej  Rezurekcji.  W  dzień  adorują  dzieci,  młodzież  i
indywidualne osoby. Główna część adoracji rozpoczyna się po wieczornej Mszy
św. Kiedyś  Liturgia  Wigilii  Paschalnej  odbywała  się  w  sobotę  rano,  ale
pobożność ludowa nie zapomniała o tej nocy czuwania. Na modlitwie wierni
oczekiwali  zmartwychwstania.  Kontynuując  tradycje  przodków,  parafianie
wieczorem  w  Wielką  Sobotę  schodzą  się  do  kościoła,  najpierw  ci
najpobożniejsi, potem inni, najwięcej nad ranem. Grupa śpiewaków prowadzi
śpiewy,  korzystając  ze  specjalnych  śpiewników  /często  już  przepisywanych
ręcznie/.  Śpiewa  się  pieśni  pasyjne  i  oczekuje  na  rezurekcję,  czyli
zmartwychwstanie.  Ta forma modlitwy popularna była w starszym pokoleniu.
Obecnie zwyczaj ten nadal jest kontynuowany. To jest wyjątkowa noc, przyjście
na  rezurekcję  parę  godzin  wcześniej  można  rzec  jest  czymś  normalnym.  W
kościele  parafialnym  od  dawna  –  podczas  całonocnych  adoracji  Grobu
Pańskiego – śpiewa się pieśni związane z Męką Pańską. 

Należy  dodać,  iż  pieśni  tego  rodzaju  śpiewano  niegdyś  nie  tylko  we
wspólnocie parafialnej, ale przede wszystkim w rodzinach: zwykle wieczorami,
przy  blasku  świec  i  lamp  naftowych,  przez  cały  okres  Wielkiego  Postu.  W
niedzielę - szczególnie w domach, których mieszkańcy z różnych względów nie
mogli uczestniczyć w nabożeństwie w kościele, śpiewano Fontanne /nazywane
też  pasyją  lub pasyjką/  -  domowe rozpamiętywanie Męki  Pańskiej  w formie
nawiązujące do Gorzkich Żalów.

Tradycyjnie  w  Wielką  Sobotę  dokonywany  jest  obrzęd  poświęcenia
pokarmów spożywanych następnie podczas śniadania w Niedzielę Wielkanocną.
Pokarmy  przynoszone  są  najczęściej  w  wiklinowych  koszykach  nierzadko
przyozdobionych wstążkami, kwiatami i białymi, koronkowymi serwetkami. 
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Wśród święconki nie może zabraknąć chleba — na pamiątkę cudownego
rozmnożenia chleba dokonanego przez Chrystusa na pustyni w celu nakarmienia
słuchających  go  tłumów,  jaj  (najczęściej  kurzych)  — symbolizujących  nowe
życie, mięsa — na pamiątkę baranka paschalnego spożywanego przez Chrystusa
podczas uczty w wieczerniku w Wielki Czwartek. Do święconki dodaje się sól,
ciasto, ser, czy też chrzan. Święcenia pokarmów dokonuje kapłan w parafialnym
kościele  dla  mieszkańców  Dąbrówki.  W  pozostałych  wioskach  mieszkańcy
zbierają się  w wyznaczonych domach, by tam spotkać się  z księdzem, który
pomodli  się  i  poświęci  przyniesione  koszyczki  wielkanocne.  Święcenie
pokarmów rozpoczyna się rano o godz. 9.00 a kończy o godz. 12.00 w kościele.

Zanika  już  zwyczaj  wkładania  do  koszyczka  wielkanocnego  pisanek  -
kolorowych,  bogatych  w  różnorodne  zdobienia  jaj.  Jajko  to  symbol  życia,
płodności, miłości i siły. Z nim też istnieje wiele wierzeń i obrzędów. Według
polskich wierzeń ludowych jajko przeciwdziałało wszelkiemu złu. Stosowano je
w zabiegach  na  urodzaj  i  w  obrzędach  pasterskich,  w magii,  medycynie,  w
zwyczajach zalotnych i obrzędach zaduszkowych. I tak na przykład w pierwszy
dzień Wielkanocy zakopywano jaja w skiby pól i w ogrodzie , aby zapewnić
urodzaj.  Skorupki pisanek dodawano do paszy kurom, aby dobrze się niosły.
Wierzono również, że jaja zakopane pod węgły budowanego domu sprowadzą
szczęście  i  pomyślność.  Natomiast  dzielone  i  uroczyście  spożywane podczas
śniadania  wielkanocnego  miały  zapewnić  zdrowie,  pomyślność  i
płodność. Wielkanocne jaja farbowane na różne kolory i ozdabiane barwnymi
wzorami  są  ciekawym  przejawem  plastyki  obrzędowej  i  elementem
świątecznego wystroju wnętrza. W zależności od sposobu zdobienia przybierały
one różne nazwy: pisanki, kraszanki, byczki, malowanki.

W godzinach  przedpołudniowych  mieszkańców parafii  odwiedza  Straż
Grobu  Pańskiego.  Wchodząc  do  domu  wita  domowników  słowami  :”Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus”, po czym składa życzenia wielkanocne. Ci,
których  odwiedzili  „żołnierze”,  odwzajemniają  się  pewnymi  datkami
pieniężnymi. Zebrane pieniądze straż przeznacza, część na swe wyżywienie i
część  na  potrzeby  parafii.  W  latach  wcześniejszych  zbierano  także  jajka  –
symbol  nowego  życia.  Żołnierze,  którzy  nie  poszli  za  wykupem i  nie  mają
warty,  dawniej  porządkowali  plac  przykościelny  –  cmentarz,  by  i  on  był
przygotowany na Święta Zmartwychwstania Pana.

Wczesnym popołudniem kończy się wszelkie prace domowe i rozpoczyna
się przygotowanie do pójścia do kościoła, by po powrocie z niego rozpocząć
świętowanie.  Wykonywane  są  ostanie  prace  porządkowe  na  podwórku,
zagrodzie, pasie drogowym. Wszystko ma być zapięte na ostatni guzik.
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Zazwyczaj  o  godz.  18.00  odprawiana  jest  wieczorna  Msza  św.  Pół
godziny  przed  nabożeństwem  ministranci  trzykrotnie  obchodzą  kościół  z
kołatkami, zapraszając wiernych na modlitwę. W tym dniu po południu przy
kościele parafialnym odbywa się ceremonia poświęcenia ognia i wody. Na placu
przykościelnym /cmentarzu/ rozpala się duże ognisko przygotowane przez Straż
Grobu  Pańskiego.  Ognisko  przygotowuje  się  głównie  ze  starych  krzyży
cmentarnych. W kręgu wokół palącego się ogniska stoi Straż i wierni. W czasie
ceremonii  poświęcenia  ognia  dowódca  straży  asystuje  kapłanowi.  Po
poświeceniu ognia i zapaleniu paschału kapłan i wierni udają się do świątyni, by
uczestniczyć w Mszy Wigilii Paschalnej. Straż pozostaje przy ognisku, do czasu
śpiewu hymnu „Chwała  na  wysokościach”,  kiedy to,  wchodzą  do kościoła  i
uczestniczą w modlitwach.

Zwyczajem w parafii jest zbieranie ofiar przez dowódcę Straży w asyście
dwóch żołnierzy tacy podczas mszy w Wielką Sobotę i na Rezurekcji. Utarło się
także, iż prawie co roku, któryś z  żołnierzy samoistnie omdlewa. Mówi się, iż
dzieje się to na pamiątkę śpiących żołnierzy rzymskich. 

Z poświęconego ogniska gospodarze zabierają kawałki węgla, by na nich
rozpalić  w Wielką Niedzielę  nowy ogień w kuchni –  piecu.  Po zakończeniu
wieczornej mszy zabiera się także do domów nowo poświęconą wodę święconą,
którą wielu gospodarzy święci swe zagrody po powrocie z kościoła.

Dawniej mieszkańcy wsi, na znak żałoby, zatrzymywali zegary, zasłaniali
lustra,  mówili  przyciszonym  głosem,  zachowując  się  tak  jakby  w  domu
znajdował się zmarły. Weselszym akcentem wielkopiątkowych obrzędów była
niegdyś zabawa chłopięca zwana wieszaniem żuru i śledzia.
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Niedziela Wielkanocna

Niedziela Wielkanocna, czyli Wielka Niedziela, ma przebieg uroczysty i
poważny. Była nazywana w pierwszych wiekach Paschą, co oznaczało uroczyste
przejście Jezusa ze śmierci do życia - Jego zmartwychwstanie.

Mieszkańcy  Kurpi  Wielkanoc  nazywają  jako  Zielganoc.  Świętowanie
Wielkiej  Nocy  zaczyna  się  praktycznie  już  podczas  nabożeństwa
wielkosobotniego,  świętuje  się  już  po  wypowiedzeniu  przez  księdza  słów
„Aleluja", „Jezus Zmartwychwstał".

Triduum  Paschalne  pełne  jest  wielkanocnej  radości,  u  której  podstaw
odnajdujemy  cud  zmartwychwstania.  Obchody  wielkanocne,  wielkie  święto
zmartwychwstania,  rozpoczyna  się  uroczystą  rezurekcją.  Poranną  mszę
rezurekcyjną poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. 

Procesja rozpoczyna się o godzinie 6 rano.  Kapłan, ubrany w złotą kapę,
podnosi ustawiony przy Grobie Pańskim krzyż ozdobiony czerwoną stułą – znak
Jezusa-Kapłana, który złożył siebie na ofiarę. Krzyż ten, przewieszony stułą, w
okresie  wielkanocnym  jest  eksponowany  w  widocznym  miejscu.  Następnie
ksiądz  trzykrotnym  śpiewem  oznajmia  zmartwychwstanie  Chrystusa.  Na
przodzie procesji niesiony jest krzyż i figura Zmartwychwstałego oraz paschał..
Kapłan zaś w asyście Straży niesie przed sobą monstrancję z Hostią. Tuż przed
kapłanem  idą  pierwszokomunijne  dziewczynki  sypiące  wiosenne  kwiaty.
Tradycyjnie procesja trzykrotnie okrąża kościół. W procesji uczestniczą wszyscy
zebrani  wraz  ze  Strażą  Grobu Pańskiego,  która  utrzymuje  ład  organizacyjny
procesji. Noszone są chorągwie, obrazy, różaniec, figury. Każda z wiosek ma
swoją chorągiew, przy której wiszą wstążki trzymane przez dziewczęta z danej
wioski.  Dawniej,  by nosić  wstążkę  od chorągwi  dla  dziewcząt  był  to  wielki
zaszczyt  i  do  tego przywileju,  była  zawsze  kolejka chętnych dziewcząt.  .Od
kilku  lat  w  procesjach  biorą  udział  także  druhowie  miejscowej  Ochotniczej
Straży  Pożarnej  niosąc  swój  sztandar  i  figurę  św.  Floriana  –  patrona  straży
pożarnej.  Procesja  kończy  się  odśpiewaniem  dziękczynnego  hymnu  Ciebie,
Boga,  wysławiamy.  Wielkanocną  mszę  świętą  celebrują  kapłani  w  białych
szatach.  Symbolem  zwycięskiego  Jezusa  jest  figurka  Zmartwychwstałego  z
chorągwią w ręku, wystawiana aż do uroczystości Wniebowstąpienia. Procesji
rezurekcyjnej towarzyszy bicie dzwonu.

Tuż  po  zakończeniu  Mszy  św.  Straż  Grobu  pańskiego  składa
Proboszczowi  życzenia  wielkanocne  i  ceremonialnie  odprowadza  go  na
plebanie,  by tam podzielić się z nim święconym jajkiem. Jej zadanie zostało
dopełnione. Następna świąteczna Eucharystia o godz. 11.00 odbywa się już bez
udziału Straży.
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Po Rezurekcji rodzina spotyka się na uroczystym rodzinnym śniadaniu,
które nawiązuje do wieczerzy wigilijnej. Dzielenie jajkiem poprzedza zawsze
modlitwa, potem są życzenia i wspólny posiłek. Dzień ten, spędza się zazwyczaj
w rodzinnym gronie. Praktykuje się wzajemne rodzinne odwiedziny powiązane
ze spacerami.

W  Niedzielę  Wielkanocną  okoliczna  ludność  po  śniadaniu  odwiedza
parafialny  cmentarz.  Palą  znicze  stawiają  kwiaty  na  grobach  bliskich  i
znajomych.  W tym czasie nie ma jednak na cmentarzu żadnych nabożeństw.
Odwiedzanie zmarłych praktykowane jest nie tylko przy okazji świąt, ale czyni
się to coraz częściej w niedziele, czy w zwykłe dni lub też przy okazji rocznic
śmierci, imienin itp.
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Poniedziałek Wielkanocny

Od niepamiętnych czasów Poniedziałek Wielkanocny jest dniem pełnym
radości, zabaw, żartów, psot i zalotów. Nieliczne obrzędy i praktyki magiczne,
mające  zapewnić  ziemi  płodność,  związane  z  obchodami  wiosennych  świąt
przetrwały  do  dziś  w  Poniedziałek  wielkanocny,  chociaż  już  w  zmienionej
formie, jak np. starożytny zwyczaj oblewania się wodą zwany dyngusem.

Woda dominowała od tego dnia we wróżbach, rytuałach i zwyczajach. W
świadomości  ludowej  zwyczaj  oblewania  się  wodą  przyjmowany  jest  jako
pamiątka zmartwychwstania Jezusa, kiedy to na wieść o Jego zmartwychwstaniu
ściągnęły  do  Jerozolimy  tłumy,  które  Żydzi  rozganiali  oblewając  wodą.
Czyniono to w celu uniknięcia zgromadzeń a także w obawie, aby wiadomość o
zmartwychwstaniu Jezusa nie rozeszła się dalej.

Obrzęd oblewania się wodą trwał niegdyś kilka dni i miał on zapewnić
potrzebne dla zebrania  obfitych plonów deszcze,  zapewnić płodność,  urodę i
zdrowie. Obrzęd ten miał znaczenie oczyszczające. Jest to pozostałość dawnego
święta  agrarnego.  Był  on  od  wieków  zwalczany  przez  kościół,  ponieważ
oblewanie się wodą i pobieranie za to różnego rodzaju darowizn było uważane
za grzech śmiertelny. Pierwsze wiadomości na temat dyngusa pochodzą z XV
wieku i zapisały się jako zakaz kościelny sprawowania tego obrzędu..

Tę pełną swawoli i zalotów zabawę opisał ks. Kitowicz: Była to swawola
powszechna  w  naszym  kraju  tak  między  pospólstwem,  jako  też  między
dystyngowanymi;  w  Poniedziałek  Wielkanocny  mężczyźni  oblewali  wodą
kobiety, a we wtorek i inne następujące dni kobiety mężczyzn, uzurpując sobie
tego  prawa  aż  do  Zielonych  Świątek...  Oblewali  się  rozmaitym  sposobem.
Amanci dystyngowani, chcąc tę ceremonię odprawić na amantkach swoich bez
ich przykrości,  oblewali je lekko różaną lub inną pachnącą wodą po ręce, a
najwięcej po gorsie, małą jaką sikawką albo flaszeczką. Którzy zaś przekładali
swawolę  nad  dyskrecją...  oblewali  damy  wodą  prostą,  chlustając  garnkami,
szklanicami, dużymi sikawkami, prosto w twarz od nóg do góry... Po ulicach zaś
w miastach i wsiach młodzież obojej płci czatowała z sikawkami i garnkami z
wodą na przechodzących i nieraz chcąc dziewka oblać jakiegoś gargasa, albo
chłopiec  dziewczynę,  oblał  inną  jaką  osobę,  słuszną  i  nieznajomą,  czasem
księdza, starca poważnego lub starą babę. 
 

Woda, jako symbol życia i przetrwania, była w tym dniu najważniejsza.
Obecnie  zwyczaj  ten  pielęgnowany  jest  po  domach.  Z  oblewaniem istniał  i
jeszcze  istnieje,  zwyczaj  odwiedzania  rodziców chrzestnych przez  dzieci.  Za
złożone  życzenia  i  oblanie  chrzestnych,  ci  ostatni  odwzajemniają  się
upominkami  dla  chrześniaków.  Są  to  słodycze,  pisanki,  ciasta,  zabawki  oraz
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pieniądze. Zwyczaj ten nazywany jest wykupem i jeszcze jest obecny w życiu
tutejszej ludności. Starsze dzieci odwiedzają swych rodziców chrzestnych, małe
zaś odwiedzają chrzestni.

W rejonie Dąbrówki istnieje jeszcze wyczaj chodzenia za tzw. oblewką,
czyli wzajemnego odwiedzania się i oblewania wodą, bądź też pachnąca wodą.
Przy okazji tego rodzaju wizyty był też poczęstunek. Niekiedy polewanie wodą,
zwłaszcza wśród młodzieży, przeradza się w swawolne lanie wodą.

Powoli reaktywowany jest tradycja robienia pisanek i obdarowywania się
nimi.  Dawniej  dostawali  je  chłopcy  zwani  śmigusami,  którzy  chodzili  w
Poniedziałek  Wielkanocny po chatach,  prosząc o dary.  Pisanka była  bowiem
symbolem  rodzącej  się  miłości.  Panował  zwyczaj,  iż  dziewczyna  powinna
obdarować chłopca co najmniej  dwoma pisankami,  bowiem jedna mogła nie
sprzyjać  ich  szczęścia  w  miłości.  Pisankami  obdarowywano  również  osoby
ubogie w formie jałmużny z prośbą o modlitwę za dusze zmarłych. Dziewczęta
dawały  pisanki  chłopcom  w  dowód  sympatii  i  miłości,  a  także,  aby
zrewanżować  się  za  zaproszenie  do  tańca  w  czasie  zapustów  lub  kupienie
odpustowego pierścionka. W ten sposób wykupywały się nimi od dyngusa.

Śmigusem (z niem. Schmechostern - czyli bić na Wielkanoc; schmechen =
bić,  uderzać,  Ostern = Wielkanoc)  zwano zwyczaj  oblewania  wodą,  głównie
dziewcząt  na  wydaniu  i  młodych  kobiet,  a  także  smaganie  się  zielonymi
gałęziami i witkami wierzbowymi lub uplecionymi z nich batami (był to tzw.
śmigus  zielony).  Na  Śląsku  Cieszyńskim  np.  najpierw  polewano  wodą
gospodynie  i  ich  córki,  a  następnie  suszono  je,  uderzając  korwaczami,  czyli
biczami uplecionymi z wierzbowych gałązek.

Natomiast  dyngusem  (z  niem.  dingen  =  wykupywać)  zwano  pochody
młodzieży  męskiej,  często  w  przebraniach  i  z  różnymi  rekwizytami  (np.  z
traczykiem, z barankiem, z kurkiem dyngusowym), połączone zawsze z wesołą
kwestą świąteczną - wypraszaniem darów, przede wszystkim jaj wielkanocnych
i świątecznego jadła. Z czasem obrzędy te zostały połączone pod wspólną nazwą
śmigusa-dyngusa  (zwanego  także  śmigurtem lub  śmigustem)  i  zdominowane
przez polewanie się wodą. Jest to swawolna i niepozbawiona zalotów zabawa
młodzieży,  od wieków praktykowana we wszystkich  stanach.  Nie na  darmo,
więc Poniedziałek Wielkanocny nazywany jest również Lanym Poniedziałkiem. 
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Prolog

Okres wielkanocny, będący przedłużeniem radosnych obchodów Paschy,
trwa  pięćdziesiąt  dni.  Przypadające  w  tym  czasie  niedziele  nazywa  się
niedzielami  wielkanocnymi.  Na  ten  czas  kościół  przybiera  także  odświętny
wygląd. Pusty już grób, tabernakulum i ołtarz ozdabiają bukiety kwiatów. 

Wiele obrzędów i zwyczajów uległo przemianie czy zatraceniu, lecz te
które przetrwały do dziś, stanowią wyraz wiary, pobożności i przywiązania do
zwyczajów  i  tradycji  ojców.  Obrzędowość  związana  z  okresem  Triduum
Paschalnego,  od  początku  chrześcijaństwa  charakteryzowała  się  bogactwem
form  i  treści.  Zachowanie  obrzędowości  ludowej,  często  sięgającej  do
średniowiecza, stanowi nie lada wyzwanie w dzisiejszych realiach globalizacji.

Warto tu, także zacytować powiedzenia – przysłowia ludowe, związane z
Wielkanocą, a mające sens wróżebny i głębię myśli. Oto one:

 Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez lato włada; 
 Na Wielkanoc słońce, lato gorące; 
 W Wielką Niedzielę pogoda - duża w polu uroda, ale gdy Wielkanoc

biała, z pola pociecha mała; 
 Jeśli na Wielkanoc ciecze, to do Świątków więcej wody niż pogody.
 Deszcz na Wielki Piątek napycha każdy kątek;
 Suchy post, dobry rok;
 W Wielki Piątek, dory zasiewu początek;
 W Wielki  Piątek,  gdy  deszcz  hojnie  doliny  zleje,  że  dużo  mleka

będzie, są pewne nadzieje;
 Wdzięczy się jak prosię na Wielkanoc;
 Nie każdej niedzieli Wielkanoc;
 Czyś się z choinki wielkanocnej urwał?;
 Polak woli człowieka zabić, niż złamać post;
 Polak woli ręka złamać, niż złamać post;
 Pogoda na Kwietnią Niedzielę, urodzaju wiele;
 W Wielki Piątek, zrób początek, w sobotę kończ robotę;
 W dnie krzyżowe męka Boża, wstrzymaj się od siewu zboża;
 Kiedy w Wielki Post rosa, to nasiej gospodarzu dużo prosa;
 A jeżeli w Wielki Piątek mróz, to proso na górę włóż;
 Kto dzień i noc gości, to w Wielką Niedzielę pości;
 Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho ściele.

Krzysztof Bulak
Dąbrówka,  kwiecień 2016
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	Wigilia, czyli nocne modlitewne czuwanie, sięga korzeniami początków Kościoła. Chrześcijanie zbierali się na nocnej modlitwie, chcieli bowiem naśladować modlącego się nocą Chrystusa i wypełnić Jego wezwanie do czuwania. Wraz z rozwojem liturgii kształtują się również w ciągu roku liturgicznego różne wigilie poprzedzające wielkie święta, zostają związane z ważnymi wydarzeniami liturgicznymi. Wigilie powstałe w starożytności wraz z upływem wieków ulegały zmianom, jedne trwały zawsze w życiu Kościoła, zaś inne zanikały
	Pierwsi chrześcijanie znali tylko jedno święto — niedzielę przeżywaną jako dzień zmartwychwstania Pana. W połowie drugiego wieku pojawia się święto Paschy, nasza Wielkanoc, obchodzone jako coroczne wspomnienie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pierwsze wyraźne świadectwa o tym święcie pochodzą z II i III wieku z terenu Azji Mniejszej. Wtedy też powstał spór o datę obchodu Wielkanocy: czy powinna być obchodzona w dniu śmierci, czy też w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Wiele Kościołów z Kościołem rzymskim na czele obchodziło Paschę w niedzielę po dniu śmierci Chrystusa i ta data przyjęła się powszechnie.

