WIELKI CZWARTEK
1. Komentarz przed rozpoczęciem
Rozpoczynamy dziś święty czas Triduum Paschalnego. Te najważniejsze dla chrześcijan dni
pozwolą nam się pochylić nad tajemnicą naszej wiary. Dni te to także najdłuższej trwająca
liturgia w ciągu roku liturgicznego. Trwa ona nieprzerwanie od Liturgii Wieczerzy Pańskiej,
przez Liturgię Męki Pańskiej a skończywszy na Liturgii Wigilii Paschalnej.
Chrystus w Wieczerniku kontynuuje tradycję żydowskiej Paschy. Jednakże to Chrystus jest
Barankiem Paschalnym, który ofiarowuje się za grzechy świata. Ofiarując swoje ciało i krew,
Jezus daje nam przykazanie miłości braterskiej.
Nasz Pan podczas ostatniej Wieczerzy ustanawia dwa bardzo ważne sakramenty jakimi są
Eucharystia oraz Kapłaństwo. Nakazuje On uczniom by czynili to na Jego pamiątkę. Kościół
posłuszny Jezusowi sprawuje Eucharystie i udziela ciała swego Pana wszystkim wiernym.
Jezus zobowiązał nas do wzajemnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład: umywając
nogi swoim uczniom, kazał nam kierować się w życiu ta samą zasadą miłości: To jest Moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem
Dzisiejsza Eucharystia sprawowana jest w następujących intencjach:

2. Komentarz przed życzeniami dla księży
Wielki Czartek kieruje nasze oczy na posługę kapłanów w służbie kościołowi.
Tradycyjnie w dniu dzisiejszym Kościół modli się w ich intencji. Dołączymy i my do tej
modlitwy.
Teraz wspólnoty parafialne złożą życzenia drogim ojcom w imieniu swoim jak i całej
wspólnoty parafialnej.
3. Komentarz przed hymnem Chwała na wysokości Bogu...
Za chwilę rozlegnie się uroczysty hymn Chwała na wysokości, którego nie słyszeliśmy przez
cały okres Wielkiego Postu. Podczas niego zabrzmią również dzwony oraz ograny, które po
nim zamilkną aż do Wigilii Paschalnej.
Po przez Ten starożytny hymn Kościół zgromadzony w Duchu Świętym wysławia i błaga
Boga Ojca i Baranka.
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4. Komentarz przed Liturgią Słowa
W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy o obchodach święta Paschy w narodzie wybranym.
Krew baranka strzegła ich przed śmiercią doczesną. Jezus, wraz ze swoimi uczniami, również
obchodzi paschę, lecz Barankiem jest ON sam. Chleb i wino, które przyjmują postać Ciała
i Krwi naszego Zbawiciela, chronią nas dziś od śmierci, niesionej przez grzech. On, z miłości
do człowieka, stał się jednym z nas i chce udzielać nam owoców odkupienia. Pozostawiając
Siebie pod postaciami eucharystycznymi jest obecny wśród nas aż do Jego powtórnego
przyjścia.
5. Komentarz przed obmyciem nóg
Największy paradoks w dziejach ludzkości staje się faktem. Bóg - człowiek przyjmuje postać
sługi i umywa uczniom nogi. Czynność ta zarezerwowana była dla niewolników bądź dla
najmniejszego z sług. Jezus pokazuje nam jak powinna wyglądać nasza miłość do braci.
Na pamiątkę tego symbolicznego wydarzenia celebrans obmyje stopy 12 mężczyznom.
Powstańmy.
6. Komentarz w czasie darów ofiarnych
Rozpoczynamy liturgię eucharystyczną podczas której przyniesione przez nas dary
ofiarujemy jako mistyczne ciało Chrystusa.
Na czele procesji idzie ministrant z dymiącą kadzielnicą – darem Liturgicznej Służby Ołtarza.
Kadzidło poprzez swój dym i miłą woń przypomina unoszący się obłok nad narodem
wybranym podczas jego wędrówki przez pustynie.
Niesiemy również zapalone świece, które oddają słowa Wy jesteście światłością świata.
Wino i chleb to materia która uświęcona Duchem Świętem stanie się Ciałem i Krwią naszego
zbawiciela.
Rozpoczyna się pieśń na ofiarowanie.
7. Komentarz przed komunią
Rozpoczynamy komunię świętą.
Chrystus - Żywa Miłość daje siebie innym, daje swoje Ciało i Krew nam wszystkim.
Przyjmijmy dary ołtarza z należytą czcią i szacunkiem.
Kapłani będą udzielać jej w nawie głównej, nawach bocznych oraz na chórze.
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8. Komentarz przed procesją do ołtarza adoracji
Za chwilę kapłan przeniesie Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji, przy którym
będziemy trwali z Chrystusem wdzięczni za dar Eucharystii. Będziemy również rozważali
ostatnie chwile z życia Zbawiciela przed Jego męką i śmiercią. Od dziś aż do Wigilii
Paschalnej tabernakulum będzie puste, byśmy uświadomili sobie, że zabrano nam Pana, a
On łagodnie poszedł tam, gdzie Go zaprowadzono.
Powstańmy.
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MODLITWA POWSZECHNA
Wdzięczni Chrystusowi za sakramenty kapłaństwa i Eucharystii zanieśmy do
Niego nasze prośby.
1. Módlmy się za cały Kościół boży, papieża Franciszka, biskupów, kapłanów
i diakonów, aby wpatrzeni w Jezusa, sługę pokoju, potrafili nieść go ludziom
na całej ziemi.
2. Módlmy się w intencji kapłanów, obchodzących dziś swoje święto, aby dobry
Bóg obdarzał ich potrzebnymi łaskami, zdrowiem i siłami w prowadzeniu
ludu im powierzonego.
3. Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmując wszelkie decyzje,
kierowali się dobrem wspólnym i poczuciem odpowiedzialności.
4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych (szczególnie polecanych w tej
Eucharystii), aby dostąpili radości życia wśród społeczności świętych wokół
baranka
5. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w tej Ofierze, abyśmy
prawdziwie umieli głosić Chrystusa w służbie braciom.
Boże, Ty posłałeś swojego Syna z miłości do człowieka. Racz przyjąć te prośby,
a jeżeli są zgodne z Twoją wolą obdarz nas wypraszanymi dobrami. Który
żyjesz i królujesz na wielki wieków. Amen.

WIELKI PIĄTEK
1. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii
Zgodnie z wielowiekową tradycją w Wieli Piątek i w Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje
Eucharystii. W dniu dzisiejszym wspominamy chwile, w których Jezus Chrystus wziął na swe
ramiona krzyż i poniósł na nim śmierć dla naszego zbawienia.
Prawdziwa miłość nie boi się poświęceń. Jezus powiedział: Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli
czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan
jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem
od Ojca mego (J 15,13-15)
Zbawiciel dziś umiera za grzechy całego świata. Dzisiejsza Liturgia Męki Pańskiej składa się
z czterech zasadniczych części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, Komunii św. oraz procesji
z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego.
Liturgia rozpocznie się prostracją, czyli leżeniem krzyżem celebransa, podczas której będzie
modlił się w ciszy. W trakcie tej modlitwy wszyscy przyjmiemy postawę klęczącą.
Padnięcie celebransa na twarz ma wieloraką symbolikę. Jest to gest adoracji wobec
misterium Męki Pańskiej, a ponadto znak upadku człowieka w grzechu, w który to upadek
wszedł Jezus Chrystus, aby podźwignąć człowieka. Jest to również nawiązanie do modlitwy
Chrystusa w Ogrójcu.
2. Komentarz przed Liturgią Słowa
Czytanie, które za chwile usłyszymy, nazywane jest pieśnią o wiernym słudze Jahwe. Opisuje
ono cierpienie Mesjasza zapowiedziane przez starotestamentalnego proroka Izajasza.
Wskazuje on na Jego posłuszeństwo i przyjęcie misji od samego Boga.
Święty Paweł wskazuje na Chrystusa jako wielkiego arcykapłana, składającego ofiarę za
grzechy całego świata z siebie samego. Jezus nie jest postacią odległą, lecz takim samym
człowiekiem jak każdy z nas. Różni się tylko tym, że jest bez grzechu.
3. Komentarz przed Męką Pańską (przed aklamacją Chwała Tobie... )
Za chwilę usłyszymy naoczną relację męki i śmierci naszego Zbawiciela. Umiłowany uczeń
Jezusa - Jan - ze szczegółami opisał piątkowe wydarzenia, które na zawsze zmieniły bieg
historii świata. On jako jedyny nie ucieka, nie chowa się przed prześladowcami Chrystusa.
Trwa mężnie przy swoim Panu i Mistrzu aż na Golgotę.
W Pasji na słowa: I skłoniwszy głowę wyzionął ducha, wszyscy klękniemy na znak, że śmierć
Jezusa uobecnia się tu i teraz dla nas.
Powstańmy.
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4. Komentarz przed Modlitwą Powszechną
Druga część liturgii słowa to uroczysta modlitwa powszechna. Składa się ona dziś z 10
wezwań. Kościół, trwając przy Jezusowym Krzyżu, ogarnia w modlitwie całą ludzkość,
wypraszając dla wszystkich owoce Ofiary Chrystusa.
Po każdym wezwaniu nastąpi chwila ciszy, a następnie krótka modlitwa kapłana, na którą
odpowiemy słowem Amen tzn. niech się tak stanie.
W czasie modlitwy powszechnej zachowamy postawę stojącą.
Powstańmy.
5. Komentarz przed adoracją krzyża (przed procesją)
Rozpoczynamy najważniejszą część wielkopiątkowej liturgii - adorację krzyża.
Chrystus, nasz Pan, oddał swoje życie za nas - grzeszników. Chcemy oddać mu teraz cześć za
jego wielkie dzieło.
Podczas uroczystej procesji celebrans w trzech miejscach nawy głównej będzie odsłaniał
krzyż. Po każdym wezwaniu kapłana odpowiemy Pójdźmy z pokłonem a następnie
uklękniemy na znak czci.
Od dziś, aż do jutrzejszej Liturgii Wigilii Paschalnej, przed krzyżem klękamy tak samo jak
przed Najświętszym Sakramentem.
Porządek adoracji krzyża:





kapłani
siostry zakonne
służba liturgiczna
lud

Do krzyża w nawie głównej prosimy podchodzić po dwie osoby jednocześnie.
Za udział w adoracji i ucałowanie krzyża można uzyskać dzisiaj odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
Powstańmy.
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6. Komentarz przed komunią świętą
Od Krzyża pańskiego liturgia prowadzi nas do Komunii świętej. Ukazuje to ścisły związek
miedzy ofiarą Jezusa na Krzyżu a Eucharystią.
Na czas tej części Liturgii Męki Pańskiej ołtarz zostanie przykryty obrusem. Kapłan w procesji
przeniesie chleb eucharystyczny z ołtarza adoracji na główny ołtarz.
W Komunii świętej przyjmujemy prawdziwe ciało i krew naszego zbawiciela, który oddał za
nas swoje życie, abyśmy mogli dostąpić zbawienia na końcu czasów.
Kapłani będą udzielać jej w nawie głównej, nawach bocznych oraz na chórze.
Powstańmy.
7. Komentarz przed procesja do Grobu Pańskiego
Rozpoczyna się ostatnia część liturgii. Zgodnie z tradycją na zakończenie Liturgii Wielko
Piątkowej przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Naszą uwagę kierujemy
przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament. Grób Pański jest
wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa.
Starajmy się, aby w osobistej modlitwie, odnaleźć
zmartwychwstania dla naszego życia.
Powstańmy.
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sens śmierci Chrystusa i Jego

WIELKA SOBOTA
1. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii
Rozpoczynamy Liturgię Wigilii Paschalnej. Jest ona czuwaniem na cześć Pana, by powstać
razem z Nim do nowego życia. Ważnymi znakami tej liturgii są ciemność i światło. Ciemność
to grzech, którym jesteśmy naznaczeni przez Adama i Ewę. Ten grzech może pokonać tylko
Chrystus, będący Światłością Świata. On rozproszył wszelkie ciemności, wskazał drogę ku
wieczności. Symbolizuje Go Paschał zapalony błogosławionym ogniem.
Ogień paschalny symbolizuje również ogień, towarzyszący Izraelitom podczas ucieczki
z Egiptu.
Kapłan wyżłobi na paschale znak krzyża, pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego: Alfę
i Omegę oraz 4 cyfry bieżącego roku. Chrystus jest bowiem Alfą i Omegą wszelkiego
stworzenia, początkiem i końcem. Przez Niego wszystko się stało i w Nim wszystko - cały
wszechświat znajdzie swój kres.
Wyryty krzyż podkreślą 4 czerwone gwoździe. Przypominają nam dzisiaj rany zadane
Chrystusowi.
2. Komentarz przed procesją do kościoła
Za chwilę wyruszymy w procesji do kościoła. Celebrans uroczyście zaintonuje wezwanie
"Światło Chrystusa!" w bramie kościoła, w nawie głównej i w prezbiterium.
Na wezwanie kapłana odpowiemy Bogu niech będą dzięki jako wyraz wdzięczności za
rozproszenie ciemności naszych serc spowitych grzechem.
Następnie od świecy paschalnej zapalimy nasze świece, by mrok już nas nie ogarniał.
Porządek procesji: lektor niosący dymiącą kadzielnicę, celebrans z paschałem,
duchowieństwo, liturgiczna służba ołtarza, lud.
3. Komentarz przed Orędziem Wielkanocnym (Exultetem)
Stojąc z zapalonymi świecami wysłuchajmy radosnego orędzia wielkanocnego. Exsultet
wyśpiewuje wspaniałość Bożego dzieła odkupienia świata - od grzechu Adama aż do
zbawienia, które dokonało się w Chrystusie. Hymn ten wskazuje na wspaniałość planów
Boga wyzwalającego człowieka z śmierci grzechu i jednoczącego całe stworzenie w imię
Jezusa Chrystusa.
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4. Komentarz przed Liturgią Słowa
Usiądźmy. Można zgasić świece.
Naszą odpowiedzią na usłyszane słowo niech będzie włączenie się w psalm responsoryjny
oraz potwierdzenie słów modlitwy kapłana słowem Amen.
5. Komentarz przed hymnem Chwała na wysokości Bogu... (zawrzeć intencje)
Kościół chwali Stwórcę hymnem Chwała na wysokości Bogu wyrażając swa radość
z paschalnych wydarzeń. Ponownie możemy usłyszeć dzwony i organy ogłaszające wielkie
dzieła boże. Lektor zapala świece ołtarzowe od paschału, źródła prawdziwego światła.
Podczas obecnej Eucharystii kapłani będą modlić się w następujących intencjach:

6. Komentarz przed aklamacją Alleluja
Teraz usłyszymy radosny śpiew "Alleluja" którego nie słyszeliśmy od początku Wielkiego
Postu. Śpiewem tym będziemy ogłaszać radosną wieść: "Chrystus prawdziwie
Zmartwychwstał" , "śmierć nie ma już nad Nim władzy" nasza wiara nie jest daremna.
Powstańmy
7. Komentarz przed Liturgią Chrzcielną
Chrzest zanurza nas w całe misterium męki, śmierci oraz zmartwychwstania Chrystusa. Jak
napisał święty Paweł: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest
zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli
w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to
tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie (Rz 6,3-5)
W wodzie, która uzyskała moc uświęcenia, chciejmy odnowić nasze przyrzeczenia, złożone
przez naszych rodziców, w naszym imieniu i wyznać ze Jezus jest naszym Panem
i Zbawicielem.
Liturgia chrzcielna jest podzielona na trzy części: litanii do Wszystkich Świętych,
błogosławieństwa wody oraz odnowień przyrzeczeń chrztu świętego.
Lektorzy rozniosą teraz błogosławiony ogień paschału.
Powstańmy.
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8. Komentarz przed komunią świętą
Chrystus, Pan, daje nam owoce swej męki, zadatek życia wiecznego w swoim ciele i swojej
krwi.
Kapłani będą udzielać komunii w nawie głównej, nawach bocznych oraz na chórze.
9. Komentarz przed procesją rezurekcyjną
Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem, że Chrystus Zmartwychwstał
i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Z radością
chcemy pójść i ogłosić światu, że Chrystus nie jest zamknięty w grobie, lecz On żyje!!
Radość, wesele, zwycięstwo nad śmiercią to dary, które otrzymaliśmy od Boga
Wszechmogącego zmieniającego nasze życie w nowe.
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