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Modlitwy powszechne
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Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Celebrując pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus spożył ze Swoimi
uczniami, prośmy naszego Zbawiciela w potrzebach Kościoła:
1. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię za Kościół, który każdego dnia
sprawuje Mszę Świętą, aby czerpał z niej życiodajną siłę.
Ciebie prosimy…
2. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię za kapłanów posługujących w naszej
parafii, powołanych z niej: N. i N., którzy dziś obchodzą swoje święto, aby każda
sprawowana przez nich Eucharystia była przeżywana jako realne spotkanie z Tobą żywym Bogiem.
Ciebie prosimy…
3. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię za młodych ludzi, których
powołujesz do służby kapłańskiej i zakonnej, aby nie wahali się pójść za Tobą.
Ciebie prosimy…
4. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię służbę liturgiczną ołtarza, która dba
o piękno liturgii, aby nieustannie pogłębiała bliską relację z Tobą.
Ciebie prosimy…
5. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych,
szczególnie N. i N., którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, aby dostąpili łaski
przebywania z Tobą w królestwie niebieskim.
Ciebie prosimy…
6. Panie celebrujący Paschę z uczniami, prosimy Cię za nas, którzy chcemy towarzyszyć
Ci w czasie Triduum, abyśmy ze spotkania z Tobą czerpali siły przyznawania się do
Ciebie przed światem.
Ciebie prosimy…

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Kapłanie, prosimy, przedstawiaj nasze
prośby Ojcu i wyjednaj nam Jego miłosierdzie, Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.
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Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Zanieśmy nasze ufne błagania do Chrystusa, który samego Siebie ofiarował
za nas:
1. Chrystusie Sługo, niech Twój Kościół zanosi Dobrą Nowinę w każdy zakątek świata.
Ciebie prosimy…
2. Chrystusie Sługo, niech kapłani, naśladując Twe uniżenie, prowadzą wiernych do
pełnego zjednoczenia z Tobą.
Ciebie prosimy…
3. Chrystusie Sługo, niech rządzący narodami kierują się w swych decyzjach pragnieniem
zapewnienia dobrobytu wszystkim obywatelom.
Ciebie prosimy…
4. Chrystusie Sługo, niech potrzebujący spotkają na swojej drodze ludzi dobrej woli,
którzy z zapałem zapragną udzielić im pomocy.
Ciebie prosimy…
5. Chrystusie Sługo, niech zmarli, którzy za życia posilali się Twoim Ciałem, cieszą się
uczestnictwem w Niebiańskiej Liturgii.
Ciebie prosimy…
6. Chrystusie Sługo, niech nasza wspólnota parafialna gorliwie wypełnia przykazanie
miłości Boga i bliźniego.
Ciebie prosimy…

Jezu, Twoja miłość uzdalnia nas do służby, wylej na nas obfitość swoich łask
i przyjmij zanoszone do Ciebie prośby, Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
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Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Przez Chrystusa, który samego Siebie uczynił ofiarą przebłagalną za nasze
grzechy, zanieśmy nasze pokorne prośby do Miłosiernego Ojca:
1. Ojcze, prosimy Cię za Kościół Święty, by posilając się Ciałem Chrystusa oraz Słowem
Bożym, prowadził wiernych do osiągnięcia pełni zbawienia.
Ciebie prosimy…
2. Ojcze, prosimy Cię za wszystkich kapłanów, ojców zakonnych, diakonów oraz szafarzy
Najświętszego Sakramentu, by swoim oddaniem na służbę Tobie, dawali świadectwo
prawdziwej wiary.
Ciebie prosimy…
3. Ojcze, prosimy Cię za kraje ogarnięte przez walki, by tam również dotarło orędzie
miłosierdzia i pokoju.
Ciebie prosimy…
4. Ojcze, prosimy Cię za ludzi młodych, którzy słyszą Twój głos, wzywający ich do życia
w kapłaństwie, by nie bali się odpowiedzieć na to zaproszenie.
Ciebie prosimy…
5. Ojcze, prosimy Cię za zmarłych, by mogli cieszyć się przebywaniem z Tobą
w niebieskiej ojczyźnie.
Ciebie prosimy…
6. Ojcze, prosimy Cię za nas, zgormadzonych na tym świętym Misterium, byśmy mogli
otrzymać wszelkie łaski płynące z Eucharystii.
Ciebie prosimy…

Boże, Ty z miłości do ludzi pozostałeś z nami w sakramencie Eucharystii,
racz wysłuchać naszych ufnych błagań, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
W ten święty wieczór, w którym wspominamy Wieczerzę Pańską, módlmy
się do Boga przez Chrystusa Kapłana, aby wysłuchał nas wszystkich, którzy
przez chrzest uczestniczymy w kapłaństwie naszego Pana i składamy ofiarę
na Jego pamiątkę.
1. Panie, prosimy Cię za Kościół, który każdego dnia celebruje sakramenty, a szczególnie
Eucharystię, aby obdarzał je coraz większą miłością i zrozumieniem.
Ciebie prosimy…
2. Panie, prosimy Cię za polityków, którzy rządzą państwami, aby ich decyzje prowadziły
do trwałego pokoju i napełniały ludzi nadzieją.
Ciebie prosimy…
3. Panie, prosimy za naszą Ojczyznę, która potrzebuje wzajemnego zrozumienia, aby
wzrastała w niej zgoda, a rodziny były Tobą silne.
Ciebie prosimy…
4. Panie, prosimy Cię za osoby, które nie wierzą w Twoją realną obecność pod postacią
chleba i wina, aby mogły spotkać Ciebie i doświadczyć mocy Twojej miłości.
Ciebie prosimy…
5. Panie, prosimy Cię za kapłanów, którzy zostali powołani z naszej parafii oraz tych,
którzy w niej posługują, aby towarzyszyło im pełne zjednoczenie z Tobą.
Ciebie prosimy…
6. Panie, prosimy Cię za naszych bliskich, którzy już odeszli z tego świata, a szczególne
za polecanych w tej Eucharystii N. i N. oraz za konających, aby mogli przebywać z
Tobą w Twoim królestwie.
Ciebie prosimy…
7. Panie, prosimy Cię za nas, którzy zgromadziliśmy się wokół Twojego ołtarza, abyśmy
z tego spotkania czerpali siły i odwagę do codziennego trwania przy Tobie.
Ciebie prosimy…

Boże, który w dniu dzisiejszym nakazałeś nam wzajemnie się miłować,
wysłuchaj nasze prośby, którymi ogarniamy potrzeby całego świata.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Niedziela Zmartwychwstania
Wigilia Paschalna
Bóg jest zawsze wierny swoim obietnicom i nie pozostawia swoich dzieci.
Z ufnością w Jego najdoskonalszą miłość, która daje życie, błagajmy:

1. Dawco Życia, prosimy Cię za biskupów, prezbiterów i diakonów na całym świecie,
by swoją posługą pasterską prowadzili wiernych do realnego spotkania z Tobą.
Ciebie prosimy…
2. Dawco Życia, prosimy Cię za wszystkich ochrzczonych, by odważnie dawali
świadectwo swojej przynależności do Chrystusa i Kościoła.
Ciebie prosimy…
3. Dawco Życia, prosimy Cię za sprawujących władzę, by ich decyzje były przepełnione
pragnieniem poszanowania każdego ludzkiego istnienia.
Ciebie prosimy…
4. Dawco Życia, prosimy Cię za naszych rodziców chrzestnych, by żyjący cieszyli się
błogosławieństwem, a zmarli Twą obecnością w wieczności.
Ciebie prosimy…
5. Dawco Życia, prosimy Cię za przeżywających różnego rodzaju zwątpienia, by Twoje
światło pocieszało ich w strapieniach i pomogło w dokonywaniu właściwych wyborów.
Ciebie prosimy…
6. Dawco Życia, prosimy Cię za naszą wspólnotę parafialną, by doświadczając Twej
obecności wśród nas, była częścią Żywego Kościoła.
Ciebie prosimy…

Boże, wejrzyj łaskawie na prośby swojego ludu i oświetlaj nasze ścieżki
światłością towarzyszącą zmartwychwstaniu Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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Niedziela Zmartwychwstania
Wigilia Paschalna
Do Chrystusa, który odniósł triumf nad śmiercią, zanośmy ufne modlitwy:
1. Chryste, który powróciłeś do życia, polecamy Ci wspólnotę Kościoła, która celebruje
Twoje zmartwychwstanie, aby z Dobrą Nowiną docierała do każdego człowieka.
Ciebie prosimy…
2. Chryste, który powróciłeś do życia, polecamy Ci świat, który jest targany jest aktami
terroryzmu, aby znalazł drogę rozwiązania tej sytuacji.
Ciebie prosimy…
3. Chryste, który powróciłeś do życia, polecamy Ci małżeństwa, abyś obdarzał je darami
Ducha Świętego i wypraszał opiekę Twojej Matki.
Ciebie prosimy…
4. Chryste, który powróciłeś do życia, polecamy Ci N., który świętuje urodziny, abyśmy
obdarzał jego i całą rodzinę potrzebnymi łaskami.
Ciebie prosimy…
5. Chryste, który powróciłeś do życia, polecamy Ci naszych bliskich, którzy odeszli z tego
świata, szczególnie N. i N., aby mogli radować się Twoim zwycięstwem w niebie.
Ciebie prosimy…
6. Chryste, który powróciłeś do życia, polecamy Ci nas, którzy zgromadziliśmy w tę
święta noc, abyśmy zanieśli radość Twojego zwycięstwa do naszych domów.
Ciebie prosimy…

Panie, który z miłości przeszedłeś przez krzyżową mękę i zmartwychwstałeś,
żeby otworzyć nam bramy nieba, prosimy wysłuchaj ufnych próśb, jakie Ci
przedstawiamy. Który żyjesz i królujesz na wieki, wieków. Amen.
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Niedziela Zmartwychwstania
Wigilia Paschalna
1. Panie, który zatryumfowałeś, prosimy Cię za Kościół święty, aby mężnie ogłaszał
światu Dobrą Nowinę o Twoim zwycięstwie nad szatanem i jego potęgą.
Ciebie prosimy…
2. Panie, który zmartwychwstałeś, prosimy Cię za papieża Franciszka, biskupów,
kapłanów i diakonów, aby umocnieni Misterium Paschalnym z radością przeżywali
swoje powołanie i służbę Tobie.
Ciebie prosimy…
3. Panie, który pokonałeś ojca kłamstwa, prosimy Cię za rządzących państwami, aby
potrafili walczyć z chciwością, a troszczyli się o potrzebujących.
Ciebie prosimy…
4. Panie, który powróciłeś do życia, prosimy Cię za osoby, które w czasie tego Wielkiego
Postu do Ciebie powróciły, aby na nowo zachwyciły się przyjaźnią z Tobą.
Ciebie prosimy…
5. Panie, który pokonałeś śmierć, prosimy Cię za zmarłych N. i N. oraz za zmarłych
z naszych rodzin, aby i oni mogli osiągnąć chwałę Niebieskiego Jeruzalem.
Ciebie prosimy…
6. Panie, który przemieniasz słabe w silne i mocne, prosimy Cię za nas samych, abyśmy
każdego dnia Twoją mocą odnosili zwycięstwo nad naszymi słabościami.
Ciebie prosimy…
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Niedziela Zmartwychwstania
Wigilia Paschalna
W tę noc, kiedy przypomnieliśmy sobie wielkie dzieła Boga w historii
zbawienia, pełni ufności przedstawmy Mu nasze potrzeby:
1. Boże, który stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo, prosimy za każdego
człowieka, aby mógł spotkać Twojego Zmartwychwstałego Syna i doświadczyć
Twojego miłosierdzia.
Ciebie prosimy…
2. Boże, który poleciłeś złożyć Abrahamowi syna w ofierze, prosimy za biskupów
i kapłanów, aby sprawowali sakramenty z oddaniem i miłością.
Ciebie prosimy…
3. Boże, który przeprowadziłeś naród wybrany przez Morze Czerwone, prosimy Cię za
naszą Ojczyznę, aby w podejmowaniu decyzji umiała pójść za Twoim głosem.
Ciebie prosimy…
4. Boże, który umiłowałeś człowieka miłością wierną i niemającą końca, prosimy Cię za
ochrzczonych podczas Świąt Paschalnych, aby w swoim życiu zawsze pragnęli bliskiej
relacji z Tobą.
Ciebie prosimy…
5. Boże, który obmywasz nas z grzechów, prosimy Cię za zmarłych, szczególnie za
polecanych N. i N., aby mogli cieszyć się oglądaniem Ciebie w chwale.
Ciebie prosimy…
6. Boże, który gasisz pragnienia serc, prosimy Cię za nas, abyśmy u Ciebie znajdowali siły
i pokrzepienie.
Ciebie prosimy…

Boże, Ty jesteś wiernych w Swoich Słowach i czynach, wysłuchaj naszych
próśb, które z wiarą do Ciebie zanosimy i spraw, abyśmy doszli do Twojego
Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Komentarze liturgiczne
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Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Zestaw 1
Na wejście
Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy, przeżywanie Triduum Paschalnego, czasu,
w którym, na nowo chcemy rozważyć, tajemnicę naszego zbawienia.
Pierwszego dnia Triduum Paschalnego, nasza uwaga kieruje się na dwa wielkie dary,
dane nam podczas Ostatniej Wieczerzy- Eucharystię i Kapłaństwo. Chciejmy podczas
dzisiejszej liturgii, wdzięczni za te dary, ofiarować siebie i swoją miłość Miłości, która za nas
się Ofiarowuje.

Przed Gloria
Za chwilę uroczyście odśpiewamy hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Podczas tego
hymnu będą biły wszystkie dzwony, aby potem, wraz z organami, zamilknąć aż do Wigilii
Paschalnej. Niech ta cisza stanie się dla nas zachętą do pochylenia się nad cierpieniem
Chrystusa.

Przed Przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
Miłość Boża dająca nam się w Chrystusie – Chlebie: oto tajemnica Wielkiego Czwartku.
Za chwilę najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Ciemnicy. Pozostańmy, na wzór
apostołów, na modlitwie i czuwaniu przy konającym Zbawcy. Czuwanie modlitewne, w naszej
świątyni trwać będzie do godziny ….
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Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Zestaw 2
Przed rozpoczęciem Liturgii:
Dzisiejszego wieczoru gromadzimy się, by uczestniczyć w Mszy Wieczerzy Pańskiej.
Rozpoczyna ona najważniejszy czas w roku liturgicznym – Święte Triduum Paschalne.
Wydarzenia, które dzisiaj dokonają się w tej świątyni, nie są jedynie wspomnieniem
tych z Wieczernika. Ten sam Chrystus, obecny wśród nas, odda siebie Ojcu, by dopełnić dzieła
odkupienia ludzkości. Ten sam Chrystus na nowo da nam Siebie w Swym Ciele i Krwi,
ustanawiając sakrament Eucharystii, jak również sakrament kapłaństwa.
Zacznijmy więc wędrówkę prowadzącą przez Wieczernik, Golgotę i grób, do Wielkiej
Nocy Zmartwychwstania.

Przed hymnem Gloria:
Za chwilę oddamy Panu cześć, śpiewając radosny hymn „Chwała na wysokości Bogu”.
Dziś będzie miał on szczególnie uroczysty charakter – zabrzmią wszystkie dzwony w naszym
kościele. Następnie umilkną one wraz z organami aż do Wigilii Paschalnej. Używane od teraz
kołatki są znakiem naśladowania pokory w uniżeniu się Chrystusa. Niech ta cisza będzie
zachętą do pochylenia się nad tajemnicą męki Zbawiciela.

Przed obrzędem umycia nóg:
Za chwilę kapłan obmyje nogi przedstawicielom naszej wspólnoty parafialnej na
pamiątkę gestu Chrystusa, który uniżył się przed tymi, do których był posłany. Obrzęd ten nosi
nazwę „mandatum”, co oznacza „przykazanie”. Wszyscy jesteśmy zatem wezwani, by
naśladować Pana w postawie pokorniej służby bliźnim.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu:
Zgodnie z tradycją, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Ciemnicy, byśmy
mogli czuwać przy osamotnionym Panu do Liturgii Męki Pańskiej. Po zakończeniu dzisiejszej
Liturgii ołtarz będzie ogołocony tak, jak Chrystus został pozbawiony szat przed męką.
Czuwanie w naszym kościele potrwa do …, a jutro od … do … . Pamiętajmy, że jutro
obowiązuje nas post ścisły.

14

Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Zestaw 3
Przed liturgią:
Dzisiejszą Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy czas Świętego Triduum
Paschalnego. Dni te uobecniają tajemnicę zbawienia, która rozpoczynając się w Wieczerniku,
przez mękę na Golgocie, prowadzi do Wielkiej Nocy zmartwychwstania. Czas się wypełnił –
i niezależnie od tego, jak się przygotowaliśmy, nadeszła godzina, w której to, co Kościół
zapowiadał, stanie się wśród nas obecne w sposób szczególny.
Za chwilę przeżywać będziemy pamiątkę dnia, kiedy Chrystus powierzył nam
sakrament Eucharystii. W tym znaku Bożej miłości wszyscy jednoczymy się jako wspólnota
jednego Świętego Kościoła. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił także sakrament
Kapłaństwa, dlatego dziś pamiętamy szczególnie o księżach i ojcach zakonnych.
Zgromadzeni jak niegdyś uczniowie w Wieczerniku, trwajmy w modlitwie z naszym
Panem, który w Swej zbawczej męce do końca nas umiłował.
Przed znakiem krzyża, rozpoczynającym Eucharystię, przedstawiciele parafii złożą
życzenia obecnym wśród nas kapłanom.

Przed Gloria:
Teraz oddamy Panu chwałę przez uroczyste wyśpiewanie hymnu Gloria, którego nie
słyszeliśmy przez czas Wielkiego Postu. Towarzyszyć temu będzie dźwięk dzwonów, które,
wraz z organami, następnie umilkną aż do Wigilii Paschalnej. Ta cisza będzie dla nas zachętą
do pochylenia się nad męką Chrystusa.

Przed umywaniem nóg:
Napełnieni Słowem Bożym, przystępujemy do powtórzenia ewangelicznego gestu,
zwanego mandatum, co w języku łacińskim oznacza przykazanie. Kapłan obmyje nogi
mężczyznom, by lepiej pojąć Chrystusowe przykazanie braterskiej miłości. Także my duchowo
włączymy się w tę służebną postawę.

Do procesji z darami:
Boże, który w swej nieskończonej dobroci, ofiarowałeś nam samego Siebie, zechciej
przyjąć dziś, dary, które przynosimy do Twego ołtarza:
• Stułę, by służyła kapłanom naszej wspólnoty w pełnieniu sakramentów, które są
widzialnym znakiem Twej świętej Obecności i Miłości, którą nas otaczasz, byśmy nie
zagubili się na drogach życia.
• Wodę, wino oraz hostie, które mocą Ducha Świętego uobecnią ofiarę, składaną przez
Ciebie jako okup za nasze winy. Jako Twoje Ciało i Krew staną się one naszym Świętym
Pokarmem na życie wieczne.
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Przed Komunią:
Teraz przyjmiemy Ciało i Krew Chrystusa. Do Komunii będziemy podchodzić w dwóch
rzędach, zaczynając kolejno od służby liturgicznej, przedsionka, następnie pierwszych, drugich
i kolejnych ławek. Komunia rozdzielana będzie także na chórze i pod chórem.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu:
Tajemnicą Wielkiego Czwartku jest dar żywego Boga, który z miłości ofiarował nam
samego Siebie w darze Chleba. Za chwilę Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do
Ciemnicy. Ołtarz będzie ogołocony, a drzwiczki tabernakulum otwarte. Te wszystkie czynności
są znakiem, że zabrano nam Pana i oto nastał czas postu, pokuty i smutku. Kiedy Jezus został
pojmany po Ostatniej Wieczerzy, rozpoczęła się Pascha – przejście Mesjasza ze śmierci do
życia w chwale. Pozostańmy na modlitwie przy Zbawicielu, który przed męką został
osamotniony.
W naszej świątyni czuwanie trwać będzie do godziny … Jutro, w miarę naszych
możliwości, zgromadźmy się w kościele o godzinie …, by wspólnie modlić się Liturgią Godzin.
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Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Zestaw 4
Komentarz przed liturgią
Czas szybko ucieka. Wielki Post już za nami, a przecież dopiero sypaliśmy głowę
popiołem w Środę Popielcową. Gromadzimy się dziś przygotowani na tyle, na ile daliśmy radę,
znaleźliśmy czas i chęci, wierzymy jednak, że Duch Święty przychodzi jako moc naszej
słabości i pomoże nam dobrze przeżyć święty czas Triduum Paschalnego.
Wielki Czwartek skupia naszą uwagę wokół dwóch sakramentów-Eucharystii
i Kapłaństwa. Chcemy dziś dziękować Bogu za te dwa wielkie dary Jego miłości. Naszą
modlitwą, ale i wdzięcznością otoczmy kapłanów, w których podczas każdej Eucharystii
spotykamy samego Jezusa Chrystusa.
Za chwilę rozpocznie się procesja wejścia, dlatego powstańmy i rozpocznijmy nasze
zgromadzenie wspólnym śpiewem.

Komentarz „Gloria”
Za wyjątkiem dwóch uroczystości w okresie Wielkiego Postu doświadczaliśmy
w czasie liturgii braku „Chwała na wysokości Bogu”. Ten starożytny hymn został nam niejako
zabrany, abyśmy dziś mogli go zaśpiewać z całą mocą i radością. Niech nasze serca wypełni
wdzięczność i pragnienie oddaniu Ojcu w niebie chwały.

Komentarz przed obmyciem nóg
Obrzęd obmycia nóg to wyjątkowy znak, który zadziwia. Nie łatwo bowiem zrozumieć
postawę Jezusa, który klęka przed uczniami, także przed Judaszem i umywa im nogi.
Patrząc na księdza, który klęknie przed przedstawicielami naszej parafii. Prośmy
o otwartość serca na przyjęcie tej postawy pokory i uniżenia.
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Komentarz przed procesją z darami
W Wielki Czwartek jesteśmy wdzięczni w sposób szczególny za dar Eucharystii
i kapłaństwa. Przejawem tej wdzięczności jest procesja z darami, w której niesiemy:
•
•
•
•
•
•

Akcja Katolicka – chleb
Rodzina Radia Maryja - owoce
Parafialny Zespół Caritas - świece
Wspólnota Sychar – Wino Mszalne
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym - komunikanty i hostie
Wspólnota dla Intronizacji – dary Eucharystyczne

Niech wspólny śpiew będzie naszym podziękowaniem Bogu za hojne dary i łaski.

Komentarz przed procesji do Ciemnicy
Dzisiejsza celebracja nie kończy się błogosławieństwem i rozesłaniem, ale będzie trwała
aż do Wigilii Paschalnej. W czasie Triduum Paschalnego liturgią jest nie tylko nasza modlitwa
w kościele, ale także nasz odpoczynek, nasza praca, nasze przebywanie w domu z rodziną.
Tradycją jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, gdzie mamy
możliwość czuwania przy Mistrzu, aż do nabożeństwa Męki Pańskiej.
Jutro adoracja rozpocznie się jutro o …, o godz. … odbędzie się Jutrznia. W Wielki
Piątek o godz. … ulicami naszej parafii przejdzie Droga Krzyżowa, a poprzedzi ją nowenna
i koronka do Bożego Miłosierdzia. Liturgia na cześć Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. …
Zgodnie z przepisami i tradycją obowiązuje nas jutro post ścisły.
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Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej
Zestaw 1
Na wejście
Dzisiejsza liturgia kieruje nas ku Krzyżowi, na którym dokonało się nasze zbawienie.
Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościół nie sprawuje dziś Eucharystii, lecz czci Mękę Pana
w tej wyjątkowej liturgii, którą rozpoczyna znak leżenia krzyżem [prostracji], wskazujący nam
całkowite uniżenie się. Chciejmy w dzisiejszej liturgii, wzbudzić w sobie to uniżenie przed
Miłością Ukrzyżowaną.

Przed modlitwą powszechną
Dzisiejsza Modlitwa Powszechna ma wyjątkowo uroczysty charakter, a prośby, które
jako wspólnota Kościoła chcemy zanosić, są wołaniem o zbawienie nie tylko nas- Chrześcijan,
lecz także całego świata. Niech nasze „Amen”– „Niech tak się stanie”– będzie prawdziwie
osobistym potwierdzeniem tych próśb.

Przed adoracją krzyża
Za chwilę w procesji wniesiony zostanie Krzyż, znak naszego odkupienia. Kapłan
odsłaniając krzyż będzie śpiewał „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”,
na co będziemy odpowiadać „Pójdźmy z pokłonem”, następnie wszyscy uklękniemy, aby
w chwili ciszy oddać cześć Drzewu Krzyża. Gdy procesja dojdzie do ołtarza, nastąpi Adoracja
Krzyża, do której podchodzić będziemy w trzech rzędach, w kolejności takiej, jak miejsca, na
których siedzimy, zgodnie z zaleceniami wyznaczonych osób.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
Chrystus umarł i został pogrzebany, na pamiątkę tego Najświętszy Sakrament zostanie
przeniesiony do „Grobu Pańskiego”. Pamiętając słowa Zbawiciela „Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”, trwajmy przy Nim, na
adoracji także i my. Adoracja będzie trwała, do Wigilii Paschalnej, którą w naszej parafii
przeżywać będziemy o godzinie …
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Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej
Zestaw 2
Przed rozpoczęciem Liturgii:
Kościół na całym świecie gromadzi się dzisiaj, przeżywając wydarzenia z Kalwarii.
Nie jest to jednak wyłącznie dzień żałoby. Koncentrujemy się na zwycięstwie, którego dokonał
Chrystus na drzewie Krzyża, pokonując grzech i śmierć.
Liturgię rozpocznie procesja wejścia. Odbędzie się ona w ciszy, swą powagą
i surowością podkreślając doniosłość dzisiejszych wydarzeń. Następnie kapłan położy się
krzyżem przed ołtarzem, by w tej postawie ukorzyć się przed tajemnicą zbawczej Męki. W tym
czasie uklękniemy, modląc się.

Przed liturgią słowa:
Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam ofiarę, którą Chrystus poniósł za nasze grzechy,
w pełni poddając się woli Ojca. Męka Pańska zostanie uroczyście odczytana z podziałem na
role. Na słowa Ewangelii: „I skłoniwszy głowę, wyzionął Ducha” uklękniemy, by oddać cześć
Panu, który z miłości do nas umarł na Krzyżu. Wzbudźmy w sobie pragnienie towarzyszenia
Zbawicielowi w tej drodze.

Przed modlitwą powszechną:
Wielkopiątkową modlitwą powszechną Kościół obejmuje wszystkich ludzi, tak jak
owocami Męki Pan chce obdarzyć cały świat. Po zaśpiewaniu każdej z intencji, przez chwilę
będziemy modlić się w ciszy, po czym nastąpi modlitwa kapłana. Odpowiemy na nią słowem
„Amen” – niech będzie to wyraz naszego świadomego włączenia się w zanoszoną prośbę.

Przed adoracją Krzyża:
Za chwilę nastąpi szczyt dzisiejszej liturgii – adoracja Krzyża. Zostanie on przyniesiony
do ołtarza, a następnie będzie stopniowo odsłaniany przez kapłana, który zaśpiewa przy tym
trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża…”. Naszą odpowiedzią będą słowa: „Pójdźmy z pokłonem”,
a przez przyklęknięcie oddamy cześć chwalebnemu znakowi zwycięstwa. Następnie
procesyjnie podejdziemy do Krzyża, by uczcić go pocałunkiem. Od tej chwili, aż do
rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, będziemy przyklękać przed tym Krzyżem tak, jak przed
Najświętszym Sakramentem.
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Przed Komunią świętą:
Od Krzyża liturgia wiedzie nas do Komunii. Ta kolejność uświadamia nam, że źródło
sakramentów Kościoła wypłynęło z przebitego boku Chrystusa. Przyjmiemy Ciało Pańskie,
które zostało konsekrowane podczas wczorajszej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Jest to znakiem
jedności Wieczernika i Krzyża – ofiary, która prowadzi do życia wiecznego.

Przed procesją do Grobu Pańskiego:
Kapłan za chwilę przeniesie Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Monstrancja
zostanie zakryta welonem, co symbolizuje owinięcie Ciała Jezusa w białe płótno. Pozostańmy
przy Panu, wdzięczni za największą Ofiarę, którą poniósł z miłości do każdego z ludzi. Niech
jednak czuwanie przy Grobie Zbawiciela napełnia nas również nadzieją wolności od grzechu i
życia wiecznego. Adoracja w naszym kościele potrwa do …. . Jutro zgromadzimy się w tej
świątyni o …, by wspólnie przeżywać Paschalne Misterium.
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Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej
Zestaw 3
Przed Liturgią
W Wielki Piątek wspominamy Mękę Chrystusa. Dla Kościoła jest to czas zadumy
i pokuty. Powinniśmy jednak pamiętać, że dziś celebrujemy chwalebną ofiarę, której mocą nasz
Pan pokonał grzech i śmierć.
Tego dnia, zgodnie z tradycją, Kościół nie sprawuje Eucharystii i innych sakramentów,
z wyjątkiem sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.
Dzisiejsza Liturgia jest bardzo doniosła, skupia się na cierpieniu Jezusa. Procesja
wejdzie w ciszy, a kapłan wykona gest prostracji, czyli leżenia krzyżem. Jest to znak
największego ukorzenie przed Bogiem. Dla nas również będzie to czas cichej modlitwy w
postawie klęczącej. Uniżymy się przed wielką tajemnicą Miłości Ukrzyżowanej, którą
będziemy rozważać.

Przed czytaniem Męki Pańskiej
Za chwilę usłyszymy opis Męki Pańskiej w relacji jej naocznego świadka –świętego
Jana, który jako jedyny z uczniów stał pod Krzyżem. Ukazuje on nam przebite Boże Serce,
z którego wypływają zdroje zbawczej łaski. Mesjasz chce nas odkupić, a nie osądzić.
W zadumie wsłuchajmy się w Słowo Boże, a na słowa wyzionął ducha uklęknijmy, w chwili
ciszy oddając Panu chwałę.

Przed Modlitwą Powszechną
Dzisiejsza Modlitwa Powszechna jest bardzo uroczysta. Sięga ona starożytności
chrześcijańskiej i obejmuje wszystkich ludzi, których Chrystus chciał obdarować łaskami,
umierając na krzyżu. Będziemy modlić się za cały świat. Niech nasze Amen będzie
prawdziwym potwierdzeniem zanoszonych próśb.

Przed adoracją Krzyża
Teraz nastąpi uroczyste, stopniowe odsłanianie Krzyża. Na antyfonę „Oto drzewo
Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata” będziemy odpowiadać „Pójdźmy z pokłonem”.
Adorujmy znak zwycięstwa w postawie współczucia i miłości. Zgodnie ze zwyczajem,
oddamy cześć Chrystusowi przez ucałowanie krzyża. Niech ten gest pomoże nam powierzyć
Panu całe nasze życie.
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Przed Komunią
Komunia święta łączy nas z ofiarą oraz życiem Chrystusa. Przystępować do niej
będziemy zaczynając od służby liturgicznej, wiernych zgromadzonych w przedsionku,
następnie kolejno od pierwszych ławek. Komunia będzie rozdzielana również na chórze i pod
chórem.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
Na pamiątkę pogrzebania Jezusa, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do
Grobu Pańskiego. Nałożony na monstrancję welon symbolizuje całun, który okrył ciało
Chrystusa. Ołtarz zostanie ponownie obnażony, na znak, że Kościół w Wielką Sobotę nie
sprawuje Eucharystii.
Pozostańmy na adoracji w naszej świątyni do godziny …, a jutro od … rozpocznijmy
czuwanie wspólną Liturgią Godzin.
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Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej
Zestaw 4
Przed rozpoczęciem liturgii:
Dzisiejszy dzień ukazuje nam miłosierną miłość Boga w sposób niezwykle radykalny
i wstrząsający. Oto nasz Bóg i Zbawiciel stoi przed nami odziany w purpurowy płaszcz,
z koroną cierniową na głowie, i trzciną w ręku i pokornie czeka na wypełnienie woli Ojca. Nie
robi nic, a jednocześnie robi tak wiele, i jakże dla wielu staje się bliski w swoim uniżeniu
i odrzuceniu.
Jesteśmy zaproszeni, aby towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze od pałacu Piłata, przez
via crucis, aż na wzgórze Golgoty. I każdy z nas znajdzie dla siebie miejsce w jerozolimskim
tłumie – niezależnie od tego czy bliżej nam do Weroniki, Szymona czy płaczących niewiast,
ważne, żeby cierpienie Jezusa nas nie przeraziło, nie odstraszyło i żebyśmy nie uciekli spod
krzyża.
Liturgia rozpoczyna się od procesji, w całkowitej ciszy. Kapłani podejdą do ołtarza
i upadną na twarz. Ten gest oznacza nasze całkowite uniżenie wobec tajemnicy krzyża. My
w tym czasie jesteśmy zaproszeni do osobistej modlitwy w ciszy.
Powstańmy.

Przed Adoracją Krzyża:
Punktem kulminacyjnym liturgii Wielkiego Piątku jest Adoracja Krzyża. Kościół
począwszy od IV wieku w dniu dzisiejszym w sposób szczególny czci i adoruje Krzyż, na
którym "zawisło zbawienie świata". Z wiarą i miłością ucałujmy więc Chrystusowy Krzyż, na
znak naszego zbawienia.
Za adorowanie Krzyża w dniu dzisiejszym możemy otrzymać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.
Ofiary składane podczas adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie miejsc kultu
w Ziemi Świętej.

Przed Komunią
Pomimo, iż Kościół nie sprawuje dziś Eucharystii to jednak pragnie karmić nas Ciałem
Chrystusa. Miejmy świadomość, że jest to znak ogromnej miłości Boga, który pragnął nie
zostawić nas sierotami i pozostać z nami do końca czasów. Ze szczerą wdzięcznością
przystąpmy teraz do stołu Pańskiego.

Przed procesją do Grobu Pańskiego:
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Procesja do "Bożego Grobu" to ostatnia część dzisiejszej liturgii. Niesiemy w
monstrancji Chrystusa, aby adorować Tego, który oddał za nas życie.
Mamy możliwość trwania przy Panu, do godz. … Bezpośrednio po przeniesieniu
Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu rozpocznie się nabożeństwo ekspiacyjne za
grzech aborcji.
Dziś istnieje jeszcze możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania do
godziny 24.00 w ramach inicjatywy ewangelizacyjnej noc konfesjonałów.
Wszystkich modlących się tekstami Liturgii Godzin zapraszamy jutro o godz. … na
wspólną Ciemną Jutrznię.
Święcenie pokarmów jutro od godz. … do … co pół godziny.
Celebrację Wigilii Paschalnej rozpoczniemy jutro wieczorem o godz. …, przynieśmy
świece, by Wielka Noc rozbłysła światłem nowej nadziei, jak światło świecy zapalonej w
ciemnościach.
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Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej
Zestaw 5
Przed liturgią
Tak często spotkamy się ze śmiercią. Umierają nasi bliscy, przyjaciele, osobistości życia
publicznego. Dziś stajemy wobec śmierci naszego Pana, który umiera na krzyżu. Ten znak
pojawia się na większości grobów, w których spoczywają członkowie naszych rodzin. To,
dlatego, że krzyż daje nadzieję, a nie tylko jest znakiem końca.
Śmierć Chrystusa na krzyżu wysłużyła nam życie wieczne i zgładził nasze grzechy.
Liturgia rozpoczyna się od procesji, w całkowitej ciszy, co bowiem można powiedzieć
patrząc na Boga, który oddaje życie. Kapłani podejdą do ołtarza i upadną na twarz. Ten gest
oznacza nasze uniżenia wobec tajemnicy krzyża Chrystusa. My w tym czasie jesteśmy
zaproszeni do klęczenie i osobistej modlitwy.
Powstańmy.

Przed Modlitwą Powszechną
Modlitwa jest dziś szczególna charakter, dłuższa jest forma każdego wezwania, ale też
charakter próśb jest wyjątkowy. Chcemy prosić Boga, za Kościół i świat, ludzi różnych religii
i nawet niewierzących prosząc, by to zbawienie, które Chrystus wysłużył na Krzyżu, stało się
udziałem wszystkich.
Zanosimy ją przez ręce jedynego Arcykapłana, Chrystusa, bo Jego śmierć na Krzyżu
jest pomostem, który łączy niebo z ziemią.

Przed Adoracją Krzyża
Szczególnym punktem dzisiejszej liturgii jest adoracja Krzyża, znajduje się ona
w miejscu, gdzie we Mszy św. jest Modlitwa Eucharystyczna. Chcemy patrzeć i adorować
krzyż naszego Zbawiciela dziękując za Jego pokorne oddanie się woli Ojca.
Dziś za ucałowanie Krzyża możemy otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
Ofiary składane podczas adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie bazyliki
Bożego Grobu w Jerozolimie.
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Przed Komunią
Po zakończeniu adoracji krzyża mamy możliwość przyjęcia ciała naszego Pana w
Komunii świętej. Jest to samo ciało, które zostało za nas ofiarowane na krzyżu. Ponieważ
kościół nie sprawuje dziś Eucharystii przyjmiemy Komunię konsekrowaną podczas
wczorajszej Mszy Wieczerzy Pańskiej.
Przed chwilą patrzyliśmy na drzewo, niebawem kapłan ukaże nam już nie symbol, ale
samego Chrystusa w Jego eucharystycznym i uwielbionym Ciele.

Przed procesją do Grobu Pańskiego
Procesja do "Bożego Grobu" to ostatni akcent dzisiejszej liturgii. Niesiemy
w monstrancji Chrystusa, aby Go uwielbiać, za to, że zdecydował się przez Krzyż dać
człowiekowi prawdziwą wolność.
Mamy możliwość trwania przy Panu, do godz. … i jutro od godz. … oczekując na
radosne święta Paschalne. Bezpośrednio po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do
Bożego Grobu rozpocznie się nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy aborcji i eutanazji.
Jeszcze dziś istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
do godziny…
Wszystkich modlących się tekstami Liturgii Godzin zapraszamy jutro o godz. … na
wspólną Jutrznię.
Święcenie pokarmów jutro od godz. … do … co pół godziny.
Celebrację Wigilii Paschalnej rozpoczniemy jutro wieczorem o godz. …, przynieśmy
świece, by Wielka Noc rozbłysła światłem nowej nadziei, jak światło świecy zapalonej w
ciemnościach.
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Niedziela Zmartwychwstania
Wigilia Paschalna
Zestaw 1
Przed Liturgią Światła
Za chwilę rozpoczniemy przeżywanie, liturgii, która jest szczytem całego roku
liturgicznego. Tą nocną liturgią rozpoczniemy przeżywanie radości zmartwychwstania.
Dzisiejszą liturgię rozpoczyna, obrzęd poświęcenia ognia i zapalenia Paschału- świecy, która
ma nam przypominać o obecności Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wchodząc do ciemnego kościoła, pamiętajmy, że jak ogień rozjaśnia mroki świątyni,
tak Zmartwychwstały rozjaśnia mroki naszego życia. Wyjdźmy teraz przed świątynię, aby móc
wspólnie uczestniczyć w rozpoczęciu tej radosnej liturgii.

Przed Liturgią Słowa
Dzisiejsza rozbudowana Liturgia Słowa, ukazuje nam w dziewięciu czytaniach historię
zbawienia, od stworzenia świata po Zmartwychwstanie naszego Pana. Niech nasz „AMEN” po
modlitwie, którą przeplatane są czytania, będzie prawdziwym i szczerym potwierdzeniem słów
wypowiedzianych przez celebransa. O wyjątkowości tej Liturgii stanowi także hymn „Chwała
na Wysokości Bogu”, podczas, którego, podobnie jak w Wielki Czwartek, znów zabrzmią
wszystkie dzwony i organy, tym razem jednak, nie będzie to znak żałoby, lecz będzie to znak
radości, z tego, że Pan naprawdę zmartwychwstał. Teraz gasimy nasze świece.

Przed Liturgią Chrzcielną
Kolejnym szczególnym znakiem w dzisiejszej liturgii, jest Chrzest. Przez Chrzest
wszyscy zostaliśmy oczyszczeni, dlatego za chwilę po błogosławieństwie wody chrzcielnej,
wzywając wstawiennictwa Wszystkich Świętych, odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne.
Uczynimy to ze świecami zapalonymi od Świecy Paschalnej, z której ogień przyniosą nam
wyznaczeni ministranci.

Przed rozesłaniem
Po uroczystym błogosławieństwie udamy się naszych domów, aby nieść tam radość
Zmartwychwstania. Jutro spotkamy się ponownie, aby w procesji rezurekcyjnej, która wyruszy
od godzinie …, ogłosić światu, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.
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Niedziela Zmartwychwstania
Wigilia Paschalna
Zestaw 2
Przed Liturgią Światła
Po trzech dniach smutku i tęsknoty za umęczonym Zbawicielem, nadchodzi Noc
Zmartwychwstania. Chrystus rozprasza mrok śmierci i staje się światłością naszego życia,
dlatego rozpoczniemy dzisiejszą celebrację od Liturgii Światła, która odbędzie się na zewnątrz.
Nowy paschał zostanie wniesiony do kościoła w uroczystej procesji i od niego zapalimy
nasze świecie. Na radosny śpiew „Światło Chrystusa” odpowiemy słowami „Bogu niech będą
dzięki”. Płomienie rozświetlą ciemność świątyni tak, jak radość zbawczego dzieła naszego
Pana powinna dzięki nam ogarnąć cały świat.

Przed Orędziem Wielkanocnym
Radując się światłem świec – znakiem zmartwychwstałego Chrystusa, włączmy się
w radosne Orędzie Wielkanocne. Wzbudźmy w sobie wdzięczność za wolność od śmierci,
którą zostaliśmy obdarzeni, dzięki dziełu odkupienia.

Przed Liturgią Słowa
Teraz możemy zgasić nasze świece.
Tylko jednego dnia roku Liturgia Słowa jest tak rozbudowana. Przedstawia nam ona
historię zbawienia ludzkości – od stworzenia świata po chwalebne zwycięstwo Syna Bożego
nad śmiercią. Na każde wezwanie kapłana: „Módlmy się” wstajemy, po czym odpowiadamy:
„Amen”. Wsłuchajmy się w skierowane do nas Słowo, a psalmy i modlitwy niech staną się
naszą szczerą odpowiedzią.

Przed Gloria:
Po trzydniowym okresie ciszy znów zabrzmią dzwony. Odśpiewamy uroczyście hymn
„Gloria”, bo Bóg spełnił obietnicę – Chrystus zmartwychwstał i napełnia swój Kościół radością.
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Przed Liturgią Chrzcielną:
W Wielką Noc przejścia naszego Pana ze śmierci do życia, chcemy wspomnieć, że przez
chrzest zostaliśmy włączeni w Jego zbawczą śmierć i zmartwychwstanie. Kapłan poświęci
wodę i zanurzy w niej paschał, a my zapalimy swoje świece od światła podanego nam przez
ministrantów i odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Niech oznacza to chęć ich realizacji
w naszym życiu.

Przed procesją z darami:
Nieskończona miłość naszego Boga ku nam zaprowadziła Chrystusa do Ofiary Krzyża.
Pokonawszy śmierć, Odkupiciel prawdziwie żyje w swoim Kościele. Chcemy zatem złożyć na
ołtarzu dary, dzięki którym nasza wspólnota będzie mogła jeszcze lepiej ukazywać światu
światło zbawienia.
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Niedziela Zmartwychwstania
Wigilia Paschalna
Zestaw 3
Przed Liturgią Światła
Cały Kościół nieustannie trwa w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana. Obrazem
takiego radosnego czuwania jest rozpoczynanie świętowania niedzieli już w sobotni wieczór,
czyli jej wigilię.
Dziś, w Wigilię Paschalną, dzięki działaniu Ducha Świętego, stajemy w naszej świątyni,
by uczestniczyć w Misterium Zmartwychwstałego Chrystusa, które jest dopełnieniem Jego
zbawczej drogi. Jesteśmy świadkami Nocy, którą rozpromienia blask zwycięstwa Życia nad
śmiercią. Liturgia jest pełna jego symboli: światło – słowo – woda i uczta.
Za chwilę wraz z kapłanem i asystą udamy się przed kościół, gdzie będzie miało miejsce
poświęcenia ognia i paschału.
Podczas procesji usłyszymy radosny śpiew: „Światło Chrystusa”, na który odpowiemy
słowami: „Bogu niech będą dzięki”. Po drugim śpiewie zapalimy nasze świece od świecy
paschalnej, co będzie symbolizować przyjęcie zmartwychwstałego Chrystusa do naszego życia.
Światło podadzą nam ministranci.

Przed Orędziem Wielkanocnym
Za chwilę staniemy, by wspólnie, wsłuchując się w Orędzie Wielkanocne, wychwalać
Boga za to, że odkupił nas swoją świętą Krwią, a zmartwychwstając, skruszył więzy śmierci,
które założył na nas grzech pierwszych ludzi. Wpatrując się w jasność płomienia paschału,
radujmy się, że Chrystus swym światłem opromienia nasze życia i czyni nas wolnymi.

Przed Liturgią Słowa
Teraz możemy zgasić nasze świece. Dzisiejsza Liturgia Słowa jest rozbudowana
bardziej, niż w jakikolwiek inny dzień roku, dlatego wymaga szczególnego zasłuchania.
Usłyszymy 5 tekstów ze Starego Testamentu i 2 z Nowego. Będą one przeplatane psalmami
i modlitwami kapłana. Wszystkie te czytania mają przypomnieć historię naszego zbawienia,
począwszy od stworzenia świata po radość pustego grobu. Na każde wezwanie kapłana:
„Módlmy się” wstaniemy, po czym odpowiemy: „Amen”.
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Przed Chwała na wysokości Bogu
Teraz nastąpi pełne radości odśpiewanie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” przy
dźwięku organów i dzwonów. Zakończy ono trzydniowy okres ciszy i będzie okazją do oddania
chwały z serca Bogu, który wybawił nas z niewoli grzechu.

Przed Epistołą
Odśpiewane uroczyście Chwała na wysokości Bogu było przejściem ze Starego do
Nowego Testamentu. Zapowiedź staje się rzeczywistością. Święty Paweł przypomina nam, że
paschalne misterium Chrystusa realizuje się przez chrzest w każdym z nas. W Chrystusie
rozpoczęliśmy nowe życie.

Komentarz do Liturgii Chrzcielnej
Teraz rozpoczynamy Liturgię Chrzcielną. Przypomina ona o tym, że przez chrzest
zostaliśmy wszczepieni w paschalne wydarzenia. Kapłan poświęci wodę chrzcielną. Zanurzy
w niej trzykrotnie paschał, odmawiając modlitwę. Ministranci podadzą nam światło
od paschału, po czym wspólnie odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Będzie to oznaczać chęć
realizacji ich w naszym życiu. Aby dopełnić obrzędu, zostaniemy pokropieni wodą.

Komentarz do procesji z darami
Do ołtarza Pana, który dopełnił swego planu miłości do człowieka, przezwyciężając grzech
i śmierć, przynosimy dziś dary:
• Oleje chrztu i chorych, które będą służyły w pełnieniu posługi sakramentów – znaków
widzialnych niewidzialnej rzeczywistości Boga.
• Wodę, wino oraz komunikanty, które przemieniając się w Ciało i Krew Chrystusa,
dopełnią uobecnienia zbawczego dzieła podczas tej Mszy Świętej. Przyjmując Komunię
świętą, pozwolimy, by żywy Bóg zamieszkał w naszych sercach.
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Niedziela Zmartwychwstania
Wigilia Paschalna
Zestaw 4
Przed rozpoczęciem Liturgii
W tę wyjątkową noc, gromadzimy się przy ogniu, aby tu rozpocząć nasze świętowanie.
Gdy wokół jest ciemno i zimno, jasność ogniska daje nadzieję i poczucie, że może wydarzyć
się coś dobrego. Ta sytuacja przypomina nam każdego z nas, gdy żyje z dala od wspólnoty, bez
łaski Bożej. Zawsze jest jednak nadzieja i możliwość powrotu. Dał ją nam Jezus Chrystus
przechodząc ze śmierci do życia. Poprzez wydarzenie zmartwychwstania rodzi się nowe życie,
nowa szansa dla całej ludzkości, która została wyswobodzona z niewoli grzechu i śmierci.
W czasie Liturgii Światła poświęcimy Paschał symbolizujący Jezusa Chrystusa, aby następnie
pójść za Nim z sercami pełnymi nadziei i odwagi i rozpocząć świętowanie.

Przed Orędziem Wielkanocnym
Po zapaleniu ognia i oświeceniu mroków tej świątyni blaskiem Chrystusa
zmartwychwstałego, w postawie stojącej z zapalonymi świecami w dłoniach – wsłuchajmy się
w radosną nowinę o zmartwychwstaniu, niech Ten, który zwyciężył mroki śmierci, opromienia
swoim blaskiem całą ziemię i każdego z nas.

Przed Liturgią Słowa
Miłosierny Ojciec pragnie nas prowadzić i ukazywać drogę dojścia do wiecznej
szczęśliwości, dlatego dał nam swoje Słowo.
Z bogactwa Pisma Świętego kościół wybrał na dzisiejszą noc dziewięć fragmentów.
Pierwsze siedem pochodzi ze Starego Testamentu ukazują one stworzenie świata, wyjście
narodu wybranego z Egiptu oraz Bożą troskę o stworzenie. Św. Paweł w Epistole przypomni
nam znaczenie chrztu i naszego złączenia ze śmiercią Chrystusa, a Ewangelia to dobra nowina
o pustym grobie.
W uwagą wsłuchajmy się w kierowane do nas Słowo, a psalmy responsoryjne niech
staną się naszą osobistą odpowiedzią.
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Przed Liturgią Chrzcielną
W roku jubileuszu chrztu Polski, dzisiejsza liturgia chrzcielna nabiera szczególnego
znaczenia. Stajemy ponownie przed pytaniem czy opowiedzieć się za Jezusem i wspólnotą
kościoła założoną na fundamencie apostołów, czy wybrać życie bez Boga.
Jeżeli decydujemy się na wybór Jezusa Chrystusa, módlmy się za wstawiennictwem
świętych o wytrwanie w wierze, oraz w dialogu z kapłanem wyrzeknijmy się szatana i jego
dzieł.

Przed procesją z darami
Odnowiliśmy w sobie łaskę chrztu świętego, przez który zostaliśmy w Chrystusie
wskrzeszeni do nowego życia. Teraz Zmartwychwstały Pan zaprasza na Swoją Ucztę
Paschalną. Pełni radości składajmy Bogu Ojcu dzięki za dar zmartwychwstania Chrystusa
i naszego w nim udziału przez chrzest i Eucharystię.

Przed Procesją Rezurekcyjną
Przez trzy dni towarzyszyliśmy Jezusowi w Jego zbawczej wędrówce, przez
Wieczernik, sąd, Golgotę aż po grób, dziś usłyszeliśmy radosną nowinę, że nasz Mistrz
powrócił do życia. Za chwilę rozpoczniemy procesję rezurekcyjną, która swój początek ma
w Bożym Grobie. Chcemy podążać za naszym zwycięskim Panem, słysząc bijące dzwony
i śpiewając pieśni ogłaszając tryumf naszego Mistrza.
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Niedziela Zmartwychwstania
Wigilia Paschalna
Zestaw 5
Przed rozpoczęciem liturgii
Każdego dnia potrzebujemy nadziei. Nadziei, że warto wstać, że nasze wysiłki mogą
przynieść dobre owoce, że spotka nas coś dobrego, że spotkamy kiedyś Boga twarzą w twarz.
Widocznym znakiem nadziei jest światło, które rozprasza ciemność nocy. Palący się ogień,
a niebawem zapalony Paschał symbolizuje Chrystusa, który przychodzi z nadzieją pośród
naszych ludzkich ciemności.
Dzisiejsza Liturgia rozpoczyna się od Liturgii Światła, w czasie której poświęcimy
Paschał symbolizujący Jezusa Chrystusa, aby następnie pójść za Nim z sercami pełnymi nadziei
i odwagi i rozpocząć świętowanie.
Niech ta liturgia będzie dla nas radosnym i przemieniającym spotkaniem
ze Zmartwychwstałym Panem, który przeprowadza nas z niewoli grzechu do wolności, ze
śmierci do życia, z ciemności do światła, ze strachu do prawdziwej paschalnej radości, która
jaśnieje przez Krzyż.

Przed Orędziem Wielkanocnym
Mając w dłoniach zapalone świece, wsłuchajmy się w słowa śpiewanego przez kapłana
Orędzia Wielkanocnego. Niech słowa tego starożytnego hymnu wypełnią nasze serca radością
i nadzieją i niech pomogą wychwalać Boga za dzieło odkupienia.

Przed Liturgią Słowa
W Biblii możemy znaleźć porównanie, że Słowo Boże jest jak lampa i dlatego dziś w tę
szczególną noc, mamy możliwość słuchania tego żywego Słowa dłużej niż ma to zwykle
miejsce.
Kościół proponuje nam wsłuchanie się w dziewięć czytań. Pierwsze siedem pochodzi
ze Starego Testamentu ukazują one stworzenie świata, wyjście narodu wybranego z Egiptu oraz
nieustającą troskę Boga o stworzenie. Św. Paweł w Epistole przypomni nam znaczenie chrztu
i naszego złączenia ze śmiercią Chrystusa, natomiast Ewangelia to dobra nowina o pustym
grobie.

Przed "Chwała na wysokości Bogu"
Niech teraz, po ciszy Wielkiego Piątku i spokoju Wielkiej Soboty rozdzwonią się
dzwony, a na cześć Boga zabrzmi radosna pieśń uwielbienia, ponieważ Stwórca spełnił swoją
obietnicę – po trzech dniach zmartwychwstał i dał nam nowe życie.
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Przed Liturgią Chrzcielną
Z przebitego na krzyżu boku Jezusa Chrystusa wypłynęły krew i woda, dając początek
dwóm sakramentom; Eucharystii i Chrztu. W tę Wielką Noc, gdy przeżywamy tajemnicę
przejścia naszego Pana ze śmierci do życia chcemy poświęcić wodę, aby poprzez ten znak
uświadomić sobie nasze włączenie w śmierć i zmartwychwstanie Bożego Syna.
W czasie Liturgii Chrzcielnej poświęcimy wodę, a następnie odnowimy przyrzeczenia
chrzcielne, aby na nowo wyrzec się szatana i jego dzieł, a wybrać Chrystusa.

Przed procesją z darami
Jesteśmy wdzięczni naszemu Zbawicielowi, który pozwolił nam towarzyszyć Mu
w Wieczerniku, na Golgocie a dziś usłyszeć radosną nowinę o pustym grobie. Wyrazem naszej
radości są niesione do ołtarza dary Eucharystyczne, które staną się naszym pokarmem na życie
wieczne.

Przed Procesją Rezurekcyjną
Za chwilę rozpoczniemy procesję rezurekcyjną. Chcemy podążać za Jezusem
Chrystusem, naszym zwycięskim Panem i Mistrzem. Niech nasza obecność i śpiew wyrażają
radość z faktu, że Jezus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał.
Kiedy powrócimy do świątyni wspólnie odśpiewamy uroczysty hymn Te Deum- Ciebie
Boga wychwalamy i powrócimy do domów, aby zanieś tam Dobrą Nowinę i świętować
zwycięstwo Chrystusa.
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