
• rozpoczęcie w Wielki Piątek o godz. 1500   

• w Wielką Sobotę - o godz. 1930 

• od Niedzieli Zmartwychwstania - codziennie o godz. 1745 

• zakończenie  w Niedzielę Miłosierdzia o godz. 1500 

W Wielki Piątek rano gromadzimy się na Ciemnej 
Jutrzni, czyli na modlitwie brewiarzowej o specjal-
nej, dostosowanej do dni Triduum, treści. Jest to 
nasz wyraz czuwania z Chrystusem, szukaniem Go, 
zgodnie ze starożytną myślą monastyczną, dla 
której odmawianie brewiarza było dla mnicha prze-
de wszystkim szukaniem Boga. Czuwanie z Chry-
stusem, szukanie Go – wzmocniony poprzez fakt, 
że gromadzimy się przy pustym tabernakulum („w 
owe dni zabiorą Pana młodego” – Mt 9,15b) oraz 
przy ogołoconym ołtarzu, co jest symbolem opusz-
czenia Chrystusa przez swoich uczniów. Ale nasze 
czuwanie, szukanie Boga, jest zarazem oczekiwa-
niem; oczekujemy już Jego zmartwychwstania. 
Nazwa „ciemna jutrznia” wiąże się ze starym 
(sięgającym średniowiecza), wielu miejscach 
jeszcze praktykowanym zwyczajem zapalania i 
gaszenia świec. Jak każda czynność, gest podej-
mowany podczas liturgii — ma to znaczenie symbo-
liczne. Pozwala lepiej wejść w przeżywanie tajemni-

cy Wielkiego Piątku oraz w ciszę Wielkiej Soboty. 
Oto nastają ciemności, Słońce nie wschodzi dzisiaj, 
prawdziwe światło „zostało postawione pod kor-
cem”, bo nie poznano, że powinno stać na świeczni-
ku; im dalej postępujemy z naszym oficjum, śpiewa-
jąc kolejne antyfony i Psalmy - gasną kolejne świe-
ce - tym bardziej uświadamiamy sobie dramat czło-
wieka odrzucającego Boga.  
Dzień Wielkiej Soboty, czas ciszy: „wielka cisza 
spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza, 
bo Król zasnął”. To milczenie Wielkiej Soboty ma w 
sobie coś z ciszy przed stworzeniem świata. Jest to 
dzień na cichą modlitwę, czuwanie wraz z płaczący-
mi kobietami (Niewiasty siedząc u grobu opłakiwały 
Pana). Ale jest to zarazem dzień oczekiwania na 
Zmartwychwstanie, jest to dzień wielkiego napięcia; 
całe stworzenie czeka na działanie Boga, na obja-
wienie Jego chwały. Wielkosobotnia ciemna jutrznia 
jest bogata w teksty przepełnione nadzieją.  


