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Obrzęd umywania nóg 

 
  

 Z Ewangelii św. Jana 13, 1- 17:  

  

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia 

z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca1 ich umiłował. 

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby 

Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do 

Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się 

przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać 

prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł 

do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Odpowiedział mu Jezus: «Tego, co Ja 

czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział.» 

Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu 

Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon 

Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział mu Jezus: 

«Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, 

ale nie wszyscy» Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy 

jesteście czyści.  

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: 

Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" 

i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, 

to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, 

abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani 

wysłannik od tego, który go posłał. 

Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. (J 13, 1- 

17) 



2 
 

Rozważanie przygotowane przez Ojca Marco Bove, Kapelana międzynarodowego 

z Włoch 

 

Poprzez umywanie nóg swoim uczniom Jezus pokazuje miarę miłości Boga do 

każdego z nich. Wzywa ich do miłości, dzisiaj tak jak wczoraj, do tej nieskończonej 

miłości, wzywa ich, by kochali aż do końca. Umywanie nóg jest tajemnicą. Musimy 

wejść w nią, powoli, poza trudnościami i smutkami. Kiedy Jezus mówi do Piotra, że 

zrozumie „później”, stwierdza, że przeniknąć tej tajemnicę i przeżyć ją możemy 

dopiero po czarnej nocy niezrozumienia i że nie możemy tego zrobić bez pomocy 

Ducha Świętego.  

Jezus zaprasza  swych przyjaciół do przeżywania tej tajemnicy: do zdjęcia szat, które 

dają im specjalny status. Zachęca ich do zdjęcia maski, pokazania, że są podatni na 

zranienia, pokorni i ubodzy wobec innych. Pokory nie osiąga się inaczej niż tylko 

wychodząc od głęboko kochającego serca, serca oczyszczonego z licznych lęków, 

serca uwolnionego od swego przywiązania do ludzkich zabezpieczeń, serca zdolnego 

osiągnąć szczyt miłości i komunii i mogącego dać innym życie.  

Jak możemy naśladować Jezusa zgodnie z Jego wolą? Tym gestem Jezus prosi nas, 

byśmy szli za nim drogą małości, komunii serc, zaufania i kruchości. Nie oznacza to, 

że należy rezygnować z ról koordynatora lub nauczyciela, które powinny być pełnione 

w ramach pewnego autorytetu wobec innych członków lub wspólnot. Ról, które 

wymagają działania z siłą i sprawiedliwością, będąc przy tym ciepłym i pokornym. 

Jezus zaprasza nas do przeżywania szaleństwa Ewangelii, które przekłada się na miłość 

i współczucie bez granic, na przebaczenie dawane bez osądzania i na miłość 

nieprzyjaciela. To zadanie jest niewykonalne, jeśli nie zdejmiemy swoich szat, by stać 

się ubogimi i nagimi przed obliczem Boga i móc „przyoblec się 

w Zmartwychwstałego”. 

Jezus naciska na uczniów, żeby szli za jego przykładem i umywali sobie nawzajem 

nogi. Nakazuje też Piotrowi, by pozwolił umyć sobie nogi, żeby „miał udział z Nim”. 

Poprzez ten gest Jezus daje nam przykład: w końcu gest ten nie jest tylko 
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wdzięcznością i błogosławieństwem Boga. Jest też wezwaniem Jezusa do ciągłego 

życia zgodnie z duchem miłości, służby i pokory. Wierzę też, że Jezus wzywa nas do 

przeżywania tego ubogiego i pokornego gestu umywania nóg żeby pokazać nam naszą 

wzajemną miłość i szacunek, jaki żywimy do siebie nawzajem. 

Ale czyż nie to właśnie oznaczają wszystkie sakramenty? Sakramenty realizują 

w istocie Boży dar miłości i życia: wody chrztu obmywają i dają nam życie, 

konsakrowany chleb i wino są znakiem daru, jaki Jezus uczynił ze swego życia aby 

pozostać w nas i przeżywać tę komunię serc z nami. Sakramenty są jednocześnie darem 

i środkiem, poprzez który udzielany jest nam ten dar, w miarę jak przyjmujemy go 

w wierze, zaufaniu i miłości lub też, innymi słowy, w prawdziwym sensie 

wzajemności. Jezus nie może dać nam siebie jeśli nie otworzymy przed nim drzwi 

naszych serc. 

W Wielki Czwartek liturgia Kościoła Katolickiego wymaga od kapłana usłuchania tego 

przykazania Jezusa poprzez umycie nóg dwunastu osobom. W rzeczywistości Jezus 

zaprasza też członków całej wspólnoty chrześcijańskiej czy też całej rodziny do 

umywania sobie nawzajem nóg podczas dobrze przygotowanego obrzędu 

liturgicznego, przeżywanego w skupieniu i modlitwie. Obrzędu, który mógłby być 

zainspirowany tym, co przeżywamy w Wierze i Świetle. 

Kiedy umywamy nogi jedni drugim i kiedy pozwalamy by nam umyto nogi, myślimy 

o naszym pragnieniu pójścia za Jezusem drogą pokory, by spotkać Go w najuboższym. 

Wyrażamy też naszą wolę wyjścia do innych z naszym sercem, jakakolwiek byłaby 

skądinąd nasza rola, i bycia z nimi w komunii. Umywanie nóg wyraża też nasze 

życzenie przebaczania sobie między braćmi i sioatrami i życia w głębszej komunii 

z Jezusem. 
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Umywanie nóg 

Jak to zrobić? 
  

W czasach Jezusa ludzie przemieszczali się pieszo po pylistych drogach, na nogach 

mając proste sandały. 

Kiedy ktoś przychodził do domu na posiłek do zadań sług należało umycie nóg 

gospodarzowi i gościom. Ten znak gościnności odbywał się zgodnie ze ściśle 

określonym rytuałem: sługa lub  służąca przepasywali się prześcieradłem i klękali 

przed osobą, która miała zostać „oczyszczona”, żeby móc zająć miejsce za stołem. 

Bezpośrednio przed swą męką Jezus wykonuje zupełnie nieoczekiwany gest. 

Uczniowie są nim oszołomieni: Odkłada ubranie, przepasuje się prześcieradłem, klęka 

przed nimi i umywa im stopy. Oto jak umiłuje swoich przyjaciół „aż do końca”. Wie, 

że wkrótce, po zdradzie Judasza, zostanie zatrzymany. 

 

W Wierze i Świetle nauczyliśmy się przeżywać ten gest z prostotą i głęboką 

delikatnością. 

Naśladując Jezusa zdejmujemy maski, stajemy się mali wobec innych. Zaczynamy od 

przygotowania naszych serc, otwieramy się na czułość i odrywamy się od napięć 

i lęków, które nas przepełniają. Następnie bierzemy to, czego potrzebujemy: 

 

 dzbanek wypełniony wodą 

 miednicę 

 prześcieradło 

 świecę  

 Biblię, aby upewnić się, że wszystkie nasze gesty mają źródło w Słowie Bożym 

 znak Wiary i Światła  

 

Umieszczamy wszystkie te przedmioty pośrodku koła. Ustawiamy wokół krzesła. 

Każdy zajmuje swoje miejsce i staramy się stworzyć atmosferę skupienia.  
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Siadamy w ciszy, po czym intonujemy pieśń albo słuchamy nagranego śpiewu. Jeden 

z uczestników czyta fragment Ewangelii św. Jana (13, 1-15). Inny uczestnik czyta 

następnie wcześniej przygotowany komentarz. 

 

Podczas umywania nóg zachowujemy ciszę. Można włączyć muzykę w tle. 

Osoba wyznaczona do rozpoczęcia wstaje, klęka przed tą, która siedzi po jej prawej 

stronie, polewa jej wodą stopy, a następnie starannie je myje. Po wysuszeniu odkłada 

dzbanek i płótno.  Pozostaje na klęczkach przed tym, któremu umyła nogi. Na znak 

błogosławieństwa ten ostatni kładzie ręce na klęczącej osobie, która umyła mu nogi. 

Pozostają w ciszy przez kilka minut, przyjmują się nawzajem i wybaczają sobie. To 

czas spotkania dwóch serc gotowych do dzielenia się. 

Osoba, której umyto stopy powtarza te gesty z osobą siedzącą po jej prawej stronie. 

I tak dalej, aż kolejka dojdzie do wszystkich. 

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub te, które nie mogą uklęknąć, mogą 

umyć rękę swojego sąsiada a następnie udzielić mu błogosławieństwa.  

Na koniec odmawiamy razem Ojcze Nasz, a następnie śpiewamy na zakończenie. 
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Oto kilka sugestii, jeśli nie możecie przeżyć tego gestu wspólnie. 

 

Jeśli jestem sam(a) w domu:  „Przyjmuję siebie takim/taką jakim jestem 

i pozwalam się kochać”  

Umywanie nóg jest gestem gościnności: Siadam w ciszy i próbuję pozbyć się z mego 

serca wszystkich trudności napotkanych w tych ciężkich chwilach. Przyjmuję moją 

kruchość i samotność. Przyjmuję moje lęki i niezrozumienie, z którym się stykam. 

Przyjmuję pokój dany mi przez Jezusa i pozwalam, by moje ręce stały się rękami 

użyczonymi Jemu by umył me stopy. Nie będę sam(-a). Jezus będzie przy mnie i uczyni 

ten gest razem ze mną. 

Czytam na głos Ewangelię i komentarz do niej tak, żeby słowa mogły we mnie 

wybrzmieć. 

Przygotowuję nagranie muzyki, którą puszczę w tle na cały czas trwania obrzędu. 

Po umyciu nóg klękam u stóp krzyża. Może to być mały krzyż, który trzymam 

w dłoniach. Powierzam Jezusowi wszystko to, do czego natchnął mnie ten obrzęd. 

Pozwalam, by przyjął moją kruchość. 

 

 

W rodzinie: „Przyjmujemy się wzajemnie”  

Rodzina jest małą wspólnotą. Spróbujmy uwolnić się od ról, które nas charakteryzują. 

Jesteśmy razem, jedni z drugimi, dzielimy to samo ubóstwo i prostotę. Miłość, która 

nas łączy, pomoże nam przeżyć ten gest przyjęcia i przebaczenia pomimo naszych 

różnic i trudności w przeżywaniu naszych relacji. 

Na koniec staramy się podzielić tym, co czuliśmy podczas obrzędu, którego może 

nigdy wcześniej nie odważylibyśmy się przeżywać wspólnie. 

 

We wspólnocie: „W jedności serca, dzielmy się przyjaźnią” 

Krzesła ustawione zostają w kręgu. 

Wspólnie odmawiamy modlitwy błagalne i dziękczynne w intencji pięćdziesiątego 

jubileuszu Wiary i Światła. 


