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Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Komentarze, które warto przygotować:

–

Przed Liturgią Wielkoczwartkową
Jako wprowadzenie do całego czasu Triduum Paschalnego, oraz przypomnienie
wydarzeń, które dziś wspominamy.
– Przed Gloria
Warto podkreślić ponowne pojawienie się tego hymnu w Liturgii, po czasie Wielkiego
Postu, wspomnieć o towarzyszącym mu biciu dzwonów oraz zaznaczyć, że dzwony
podobnie jak instrumenty muzyczne umilkną na czas Triduum.
– Liturgią Słowa
– Przed obmyciem nóg
Jako przedstawienie znaczenia tego obrzędu oraz jego przebiegu
– Do procesji z darami
– Przed prefacją
– Przed Komunią
Komentarz o charakterze porządkowym, jeżeli tego dnia udzielana jest Komunia pod
dwie postaciami warto o tym wspomnieć)
– Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
Krótka informacja o tym, co teraz nastąpi oraz zachęta do trwania w adoracji, można
też wprowadzić informacje o godzinach adoracji w dniu następnym, godzinie Drogi
Krzyżowej, Liturgii Męki Pańskiej. Warto podkreślić brak błogosławieństwa na koniec
liturgii.

Zadania precentorki:
1. Przygotowanie:

–
–
–
–

Komentarzy,
Modlitwy powszechnej,
Darów do procesji z darami–
Znalezienie osoby/osób, które „wypuszczą” procesję z darami i/lub komentatorkę
2. Znalezienie i „dopilnowanie” osób do:
– Odczytania komentarzy,
– Odczytania Modlitwy Powszechnej,
– Zaniesienia darów,
3. Służba ładu:
– Zapewnienie miejsca dla procesji,
– Przyprowadzenie w przygotowane miejsce, dwunastu mężczyzn do obmycia nóg,
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–
–

Pilnowanie porządku w czasie Komunii, tj. „wypuszczanie” wiernych z ławek
i pilnowanie ustalonej ilości rzędów.
Jeśli są składane życzenia księżom/dzu, należy przypilnować porządku w kolejce.

Przebieg liturgii:
1. Obrzędy wstępne
W czasie Gloria biją wszystkie dzwony, dzwonki oraz organy. Po zakończeniu hymnu
milkną aż do Wigilii Paschalnej.
2. Liturgia Słowa.
Przebiega jak podczas każdej uroczystości. W czytaniach usłyszmy perykopy mówiące
o Paszce oraz o Ustanowieniu Eucharystii i Ostatniej Wieczerzy.
3. Obrzęd obmycia nóg
Następuje po homilii. Nogi obmywa się dwunastu mężczyznom. Kapłan obmywa wodą
stopy każdego z mężczyzn i wyciera je. W czasie tego obrzędu śpiewa się antyfony podane
w mszale lub odpowiednie pieśni, po obmyciu następuje modlitwa powszechna, nie odmawia
się Credo.
4. Liturgia eucharystyczna
Jeśli używany jest Kanon Rzymski, odmawia się modlitwę własną, zawartą w formularzu.
5. Przeniesienie do ciemnicy
Po modlitwie po komunii przed ołtarzem okadza się Najświętszy Sakrament następnie
kapłan przenosi cyboria do ciemnicy. W tym czasie śpiewa się hymn Sław, języku tajemnicę.
Po schowaniu Pana Jezusa do tabernakulum, następuje chwila adoracji w ciszy, po której cała
asysta wraz z kapłanami w ciszy wracają do zakrystii.
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Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej
Komentarze, które warto przygotować:

–

Przed Liturgią
Wprowadzenie do Liturgii, pokazanie części wielkopiątkowej liturgii, wzmianka
o wchodzącej w ciszy procesji i prostracji przewodniczącego Liturgii.
– Przed Liturgią Słowa
– Przed Modlitwą Powszechną
Przedstawienie struktury Modlitwy Powszechnej, podkreślenie jej wyjątkowego
charakteru.
– Przed Adoracją Krzyża
Omówienie odsłonięcia krzyża oraz przedstawienie porządku Adoracji Krzyża, warto
wspomnieć na jaki cel idą datki składane podczas adoracji krzyża.
– Przed Komunią
Komentarz porządkowy lub komentarz, w którym będzie pokreślony fakt, że mimo nie
sprawowania Eucharystii w Wielki Piątek możemy przyjmować Komunię z liturgii
wielkoczwartkowej.
– Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu
Krótka informacja o tym, co teraz nastąpi oraz zachęta do trwania w adoracji i podanie
godzin otwarcia świątyni, a także informacja o godzinach poświęcenia pokarmów
i rozpoczęcia Liturgii Wigilii Paschalnej.

Zadania precentorki:
1. Przygotowanie:

–

Komentarzy,
2. Znalezienie i „dopilnowanie” osób do:
– Odczytania komentarzy,
3. Służba ładu:
– Zapewnienie miejsca dla procesji,
– Pilnowanie porządku w czasie Komunii oraz Adoracji Krzyża, tj.
„wypuszczanie” wiernych z ławek i pilnowanie ustalonej ilości rzędów.

Przebieg liturgii:
1. Liturgia słowa
Po modlitwie przed ołtarzem posługujący udają się do prezbiterium (nie przyklękając), po
czym celebrans odczytuje modlitwę. Po modlitwie następują dwa czytania wraz psalmem i
aklamacją przed ewangelią. W czasie ewangelii odczytuje się Mękę Pańską, tak jak w czasie

5

niedzieli palmowej. Liturgię słowa kończy rozbudowana modlitwa powszechna, która może
poprzedzać homilia.
2. Adoracja krzyża
Po modlitwie powszechnej następuje odsłonięcie krzyża. Następnie wierni i usługujący
wraz kapłanami adorują jeden krzyż, w czasie tego śpiewa się odpowiednie antyfony i pieśni
zawarte w mszale.
3. Komunia święta
Po zakończonej adoracji kapłan w asyście ministrantów ze świecami przenosi Najświętszy
Sakrament z ciemnicy na uprzednio przygotowany ołtarz. Odmawia się Modlitwę Pańską
oraz Oto Baranek Boży...
4. Przeniesienie do grobu
Po modlitwie po komunii przed ołtarzem okadza się Najświętszy Sakrament następnie
kapłani przenoszą monstrancję oraz cyboria do grobu. Monstrancję okrytą białym welonem
wystawia się do adoracji, zaś cyboria chowa się do tabernakulum. W tym czasie śpiewa się
pieśń o Męce Pańskiej.
Po okadzeniu następuje modlitwa oraz chwila adoracji w ciszy, po której cała asysta wraz
z kapłanami w ciszy wracają do zakrystii.
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Niedziela Zmartwychwstania
Wigilia Paschalna oraz procesja rezurekcyjna
Komentarze, które warto przygotować:

–

Przed Liturgią
Ukazanie wyjątkowego charakteru Wigilii Paschalnej.
– Przed Liturgią Światła
Przedstawienie informacji porządkowych oraz przebiegu Liturgii Światła, krótkie
wyjaśnienie symboliki
– Przed Liturgią Słowa
Informacja o tym, że można zgasić świece, Informacja o ilości czytań i modlitwach po
między nimi.
– Przed Gloria
Podkreślenie wyjątkowo radosnego charakteru tego hymnu, pokreślenie, że znów biją
dzwony i używamy instrumentów)
– Przed Liturgią Chrzcielną
Wyjaśnienie związku liturgii chrzcielnej ze zmartwychwstaniem, informacje
porządkowe: o sposobie zapalenia świec-np. ministranci przyniosą światło od paschału oraz
omówienie przebiegu tej części Liturgii)
– Do procesji z darami
– Przed Komunią
– Przed procesją Rezurekcyjną
Przedstawienie układu procesji i tego, co się będzie działo przed i po niej)

Zadania precentorki:
1. Przygotowanie:

–
–
–
–

Komentarzy,
Modlitwy Powszechnej,
Darów do procesji z darami
Znalezienie osoby/osób, które „wypuszczą” procesję z darami i/lub komentatorkę
2. Znalezienie i „dopilnowanie” osób do:
– Odczytania komentarzy,
– Odczytania Modlitwy Powszechnej,
– Zaniesienia darów
3. Służba ładu:
– Dopilnowanie porządku i ustawienie wiernych przy ognisku,
– Zapewnienie miejsca dla procesji,
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–
–

Przyprowadzenie do ołtarza katechumenów lub/i rodziców i chrzestnych z dziećmi
do chrztu,
Pilnowanie porządku w czasie Komunii, tj. „wypuszczanie” wiernych z ławek i
pilnowanie ustalonej ilości rzędów.

Przebieg liturgii:
1. Liturgia światła
Po przyjściu kapłana wraz z posługującymi, z których jeden niesie zgaszony paschał,
kapłan zwraca się do ludu słowami zwartymi w mszale, a następnie święci ogień oraz
przygotowuje i zapala paschał następnie rozpala się kadzidło. Procesja udaje się do
ciemnego kościoła, gdzie zatrzymuje się 3 razy w czasie tego kapłan śpiewa Światło
Chrystusa...oraz swoje świece zapalają kolejno: kapłan oraz lud i posługujący, za trzecim
razem zapala się wszystkie światła.
Po dojściu do ołtarza następuje Orędzie wielkanocne.
2. Liturgia słowa
Składa się z dziewięciu czytań (siedem ze Starego Testamentu oraz dwa z Nowego
Testamentu [epistoła i Ewangelia]) przeplatanych psalmami oraz modlitwami. Po
modlitwie po siódmym czytaniu zapala się świece ołtarzowe i śpiewa hymn Gloria, w
czasie, którego podobnie jak w Wielki Czwartek biją wszystkie dzwony i grają organy.
Następnie następuje kolekta a po niej epistoła, uroczysty śpiew Alleluja i Ewangelia. Może
nastąpić homilia.
3. Liturgia chrzcielna
W zależności od tego czy w czasie liturgii będzie chrzest kapłan zwraca się do wiernych
odpowiednimi słowami, po których następuję Litania do Wszystkich Świętych, po czym
błogosławi wodę chrzcielną i udziela chrztu. Po tym następuje odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych i pokropienie wiernych.
4. Liturgia eucharystyczna
Przebiega tak jak podczas każdej mszy.
5. Procesja rezurekcyjna
Jeśli następuje po Wigilii Paschalnej: Po komunii kapłani z posługującymi udają się do
Grobu Pańskiego, gdzie wystawia się Najświętszy Sakrament. Kapłan poucza wiernych o
znaczeniu procesji. Następnie ze śpiewem Wesoły nam dzień lub Chrystus zmartwychstan
jest. Po procesji intonuje się hymn Te Deum oraz odmawia modlitwę i błogosławi się
wiernych Najświętszym Sakramentem.
Jeśli nie następuje po Wigilii Paschalnej: procesja odbywa się przed pierwszą mszą
niedzielną. Kapłan wraz z usługującymi udaje się do Grobu Pańskiego, gdzie następuje
krótka adoracja. Dalej wszystko wygląda tak samo jak opisano wyżej. Po
błogosławieństwie następuje msza niedzielna, w czasie, której opuszcza się akt pokuty.

8

