WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
PRZEBIEG LITURGII
1.

Komentarz – 5 minut przed rozpoczęciem liturgii

2.

Procesja wejścia, okadzenie

3.

Życzenia

4.

Obrzędy wstępne
4.1. Komentarz przed Chwała
4.2. Chwała na wysokości Bogu – można bić w dzwony, dzwonki, po tym
wszystko milknie, odnosi się je do zakrystii i przynosi się kołatki.

5.

Liturgia Słowa
5.1. Komentarz do 1 czytania
5.2. Czytanie 1
5.3. Psalm
5.4. Komentarz do 2 czytania
5.5. Czytanie 2
5.6. Komentarz przed Ewangelią
5.7. Homilia
5.8. Komentarz
5.9. Obmycie nóg
5.10. Modlitwa wiernych

6.

Liturgia Eucharystyczna
6.1. Procesja z darami
6.2. Obrzędy Komunii Świętej
6.3. komentarz
6.4. Po Modlitwie po komunii św., ogłoszenia,
6.5. komentarz

7.
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji (w tle
kołatki).
7.1. Okadzenie
7.2. Modlitwa Kapłana
Obnaża się ołtarz – należy zdjąć obrus i zagasić świece, również wyłączyć wieczną
lampkę, tabernakulum pozostaje otwarte

Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Służba

Ceremoniarz 1: Warzocha Piotr
Ceremoniarz 2: Zarwalski Przemek

Komentator

Klawikowski Damian

Lektorzy

L1

Paczoska Krzysztof

L 2 Szydłak Jarek
Modlitwa Wiernych – Siostry Zmartwychwstanki

I para:

Gola Sebastian
Dziurzyński Karol

II para – uwaga - Kołatki w procesja do ciemnicy
Bach Wojtek
Tyczkowski Szymon
Krzyż

………………………………….

Mikrofon

Suliński Maciej (trzyma mikrofon w
Eucharystycznej, rozdaje i zbiera mszaliki)

Akolitki:

Kopicki Szymon
Szopa Wojtek

Ogień:

T: Kopicki Maciej
N: Hebel Arkadiusz

Obmycie nóg (miska, ręcznik)
- Jopek Grzegorz
- Przychodzeń Damian

czasie

Modlitwy

WIELKI CZWARTEK
Komentarz (5 minut przed Mszą)
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Dzisiejszą wieczorną Eucharystią rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne, czyli
trzydniowy obchód tajemnicy: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest to
najważniejsza uroczystość w ciągu całego roku liturgicznego.
Słowo PASCHA oznacza przejście. Spotykamy je najpierw w opisie przejścia
Anioła Pańskiego, który przyniósł śmierć Egipcjanom, a oszczędził synów Izraela. Kara ta
ostatecznie zmusiła faraona do uwolnienia Ludu Wybranego. Było to dla nich wyjście
z niewoli ku wolności, do odnowionej na pustyni przyjaźni z Jahwe.
Przed opuszczeniem Egiptu, na izraelskich stołach spoczął zabity na ofiarę baranek.
Jego krwią skropiono drzwi, aby anioł śmierci ominął dom. Ucztę paschalną spożywano
w postawie oczekiwania na podróż, z przepasanymi biodrami na znak gotowości. Jedzono
niekwaszony chleb i pito gorzkie zioła. Cudowne wydarzenie wyjścia z egipskiej niewoli
tak mocno zapadły w serca Żydów, że do dzisiejszego dnia uroczyście spożywają ten
posiłek.
Dla nas dzisiejszy wieczór to kontynuacja uczty paschalnej, której Chrystus nadał
w Wieczerniku zupełnie nowe znaczenie. On sam jest prawdziwym Barankiem
Paschalnym, który gładzi grzech świata. Jezus ofiarował się za nas wszystkich, a Jego krew
jest źródłem naszego ocalenia.
Podczas dzisiejszej liturgii, która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Paschalnej
Chrystusa, będziemy wspominali moment ustanowienia Eucharystii oraz dziękowali Bogu
za sakrament kapłaństwa. Jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy uczestniczymy w tych
samych wielkich Wydarzeniach. Chrystus gromadzi nas wokół swego stołu. To On będzie
do nas mówił, a później weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew.
Rozpoczyna się liturgia Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.
Przed „Chwała”
Zaśpiewamy teraz uroczyste „Chwała na wysokości Bogu”, uwielbiając Pana, który
ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. W tym czasie uderzą dzwony, które
zamilkną aż do Sobotniej Wigilii Paschalnej jako wyraz naszego trwania przy
Chrystusie umierającym i spoczywającym w grobie. Powstańmy.
Wprowadzenie do I czytania
Wszystkie dzisiejszej czytania Mszy św. dotyczą tematu wieczerzy paschalnej. Za
chwilę, w czytaniu z Księgi Wyjścia usłyszymy o ustanowieniu pierwszej Paschy, gdy Bóg
rozkazał Żydom ofiarować w każdej rodzinie „baranka bez skazy”. Mieli jego krwią
pokropić drzwi domu, aby zostało oszczędzone od zagłady to, co pierworodne, a następnie
spożyć go w pośpiechu, już gotowi do podróży. Tej samej nocy, zachowani przez krew
baranka i posileni jego mięsem, rozpoczynali pochód do ziemi obiecanej. Obrzęd należało

powtarzać każdego roku dla przypomnienia tego faktu. „Jest to Pascha na cześć Pana” (Wj
12, 11), wspominająca Jego „przejście” pośród Izraela, by uwolnić go z niewoli egipskiej.
Wprowadzenie do II czytania
Jezus wybrał obchód paschy żydowskiej, by ustanowić nową, swoją Paschę,
w czasie której On jest prawdziwym „Barankiem bez skazy”, ofiarowanym i spożytym za
zbawienie świata. I gdy siedzi za stołem razem ze swoimi przyjaciółmi, daje początek
nowemu obrzędowi. Chleb, cudownie przemieniony w Ciało Chrystusa, i kielich, w którym
nie ma już wina, lecz Krew Chrystusa, złożone w ofierze owej nocy, były zapowiedzią
i poprzedzeniem śmierci Pana, a dzisiaj są żywą pamiątką.
Wprowadzenie do Ewangelii
W Ewangelii usłyszymy o obmywaniu nóg Apostołom przez Jezusa przed
Wieczerzą Paschalną. On, Bóg-Człowiek, nieustannie nam służy i obmywa nas z grzechów.
Pełen Pokory gest Jezusa jest dla nas przykładem i wezwaniem do naśladowania.
Obrzęd umywania nóg
(Po homilii, gdy kapłan podejdzie do sedilii i będzie się przebierał)

Przed chwilą w Ewangelii usłyszeliśmy, jak Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w pełni
świadom swojego posłannictwa, pokornie umywa uczniom nogi. Oto On, Bóg, oddaje
ludziom, swoim uczniom, a także zdrajcy, usługę, jaką spełniali niewolnicy. Za chwilę
kapłan obmyje nogi niektórym wiernym, spełniając w ten sposób polecenie Jezusa
z dzisiejszej Ewangelii, do którego realizacji wszyscy jesteśmy wezwani.
Procesja z darami eucharystycznymi (od razu po modlitwie wiernych)
Proszę usiąść. Za chwilę nastąpi procesja z darami eucharystycznymi. Woda, wino
i chleb są niezbędne, abyśmy mogli uczestniczyć w tym samym wydarzeniu, które miało
miejsce w Wieczerniku. Dziś jak i w czasie każdej Mszy świętej dzieje się to samo, co
działo się w Wieczerniku. Jezus przemieni chleb w Swoje Ciało oraz wino i wodę w swoją
Krew. Wraz z tymi darami ofiarujmy Chrystusowi Panu nas samych, naszą pracę,
wypoczynek, radości i trudy codziennego życia.
Przed komunią świętą (od razu kiedy główny celebrans spożywa Ciało i Krew Chrystusa)
Komunię świętą będziemy przyjmować w postawie stojącej. Przed przyjęciem
klękamy na prawe kolano na wyraz szacunku przed Jezusem Chrystusem ukrytym w
Najświętszym Sakramencie. Kapłani udzielać będą komunii świętej w nawie głównej,
nawach bocznych, na chórze i w przedsionku kościoła.
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu (Bezpośrednio po ogłoszeniach)
Za chwilę kapłan przeniesie Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji. Trwajmy
przy Chrystusie wspominając jego osamotnienie i uwięzienie. Bądźmy Mu wdzięczni za
jego pokorną obecność wśród nas.

Po zakończeniu liturgii wygaśnie wieczna lampka, a tabernakulum pozostanie puste.
Ołtarz zostanie obnażony, ponieważ kolejna Eucharystia sprawowana będzie dopiero
w sobotę wieczorem w Wigilię Paschalną.
Za uroczyste odśpiewanie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem każdy może
zyskać dziś odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii Świętej, modlitwę w intencjach Ojca
Świętego oraz brak przywiązania do grzechu.

LITURGIA SŁOWA - WIELKI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
PIERWSZE CZYTANIE
Przepisy wieczerzy paschalnej

Wj 12, 1-8. 11-14

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: « Miesiąc ten będzie
dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie
całemu zgromadzeniu Izraela tak:
“ Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny,
o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to
niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego
domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia
baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec,
jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do
czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o
zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym
będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z
chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami.
Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na
waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż
jest to Pascha na cześć Pana.
Tej nocy Ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi
egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu.
Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie
przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi
niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.
Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako
święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować
będziecie na zawsze ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16)

12

13

Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Refren.

15

16

17

18

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy, *
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Refren.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana, *
przed całym Jego ludem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ustanowienie Eucharystii

1 Kor 11, 23-26

Czytanie z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy
został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: « To jest Ciało
moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę ». Podobnie skończywszy
wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: « Ten kielich jest Nowym Przymierzem we
Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę ».
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską
głosicie, aż przyjdzie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 13, 34

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIA
Do końca ich umiłował

J 13, 1-15

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina
przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich
umiłował.
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna

Szymona, aby Go wydać, widząc, 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 im 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? » Jezus mu odpowiedział: « 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 do niego 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 ».
Oto słowo Pańskie.

