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Msza Wieczerzy Pańskiej 

 

Przed Liturgią: 

Rozpoczynamy święty czas Triduum Paschalnego. Te dni są jedną celebracją, 

podczas której uczestniczymy w misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, 

Pogrzebanego i Zmartwychwstałego. 

Dziś obchodzimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Ustanowienie Eucharystii 

zapowiada śmierć Jezusa, który ofiarowuje się z miłości do człowieka. Chrystus 

pozostawił Kościołowi nową i wiekuistą Ofiarę dając nam swoje Ciało i Krew. 

Uczestnicząc w sakramentalnej Uczcie, dzięki łasce Ojca możemy upodabniać się 

do Syna. Pamiętajmy o Jego szczególnej obecności w osobie kapłana. W duchu 

dziękczynienia za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa oczekujmy na 

rozpoczęcie liturgii. 

Przed Liturgią Słowa: 

Liturgia Słowa ukazuje nam dzisiaj Chrystusa jako naszą Paschę. W Nim 

dokonuje się przejście ze śmierci do życia, czyli Nowe Przymierze Boga z ludźmi. 

Chrystus obmywając nogi swoim uczniom objawił swoją bezgraniczną miłość ku 

człowiekowi i przekazał nam zadanie pokornej służby bliźniemu. 

Przed Mandatum: 

Za chwilę będziemy brali udział w obrzędzie mandatum, którego nazwa wywodzi 

się z pierwszych słów antyfony: „Przykazanie nowe daję wam”. Jezus obmywając 

uczniom nogi, przekazuje nam  wszystkim  polecenie miłości bliźniego. Sam 

uniżając się daje jej najdoskonalszy przykład. Tym samym  zaprasza nas  byśmy 

sami pozwolili Mu nas obmyć z grzechu i doświadczyć Jego miłości, a następnie 



byśmy przekazywali tę miłość sobie nawzajem. Celebrując ten obrzęd nie tylko 

wspominajmy wydarzenie z ostatniej wieczerzy, ale starajmy się przeżyć go 

sercem i naśladować Chrystusa w naszym życiu. 

Przed Komunią świętą: 

W centrum dzisiejszej celebracji, podobnie jak codziennie, znajduje się stół 

Eucharystyczny, z którego za chwilę otrzymamy duchowy pokarm na życie 

wieczne. W każdej Eucharystii przystępując do Komunii świętej przyjmujemy 

Chrystusa do swoich serc. W dniu dzisiejszym Kościół zaleca , aby ze względu 

na wymowę znaku i pamiątkę ustanowienia Eucharystii, wierni mogli przystąpić 

do Komunii świętej pod dwiema postaciami. 

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy 

adoracji: 

Nastąpi teraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji zwanej 

kiedyś ciemnicą. Tej nocy chcemy zostać i czuwać przy Chrystusie, by docenić 

dar Eucharystii i wspominać noc, która doprowadzi nas pod krzyż aż do Jego 

śmierci, by Mógł zmartwychwstać i nas wybawić z niewoli grzechu. Za 

odśpiewanie z wiarą hymnu Przed tak Wielkim Sakramentem, można uzyskać 

dzisiaj odpust zupełny. 

Bibliografia: 

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Msza Wieczerzy Pańskiej: Kolekta. 

Mszał rzymski dla diecezji polskich, 2. Prefacja o Najświętszej Eucharystii. 

ks. Porosło K., Przewodnik po Triduum Paschalnym, Poznań 2019.  

 

oprac.: Dagmara Rataj, Gabriela Jarczyk, Aleksandra Młyńska 



Wielki Piątek Męki Pańskiej 

Liturgia na cześć Męki Pańskiej 

Przed Liturgią: 

Trwamy w rozważaniu Męki i śmierci Chrystusa.  Wielkopiątkowa liturgia 

„rozpoczyna się bez znaku krzyża i kończy się bez błogosławieństwa. W ten 

sposób podkreśla się, że kolejne trzy celebracje (Msza święta Wieczerzy Pańskiej, 

Wielki Piątek, Wigilia Paschalna) stanowią jedną całość. To jest jedna celebracja 

Świętego Triduum Paschalnego, w której uczestniczymy nie tylko w świątyni, 

lecz w każdej chwili tych szczególnych dni. Chociaż dzisiaj rozważamy mękę 

i śmierć naszego Pana, nie jest to jednak celebracja żałobna, lecz pełne 

dostojeństwa rozważanie tajemnic naszego odkupienia. 

Dziś nie sprawuje się Ofiary Eucharystycznej, a kulminacyjnym momentem jest 

wysłuchanie opisu Męki Pańskiej i adoracja Krzyża. 

W pierwszej części usłyszymy opis Męki Pańskiej według świętego Jana, w 

którym ewangelista „pokazuje, że barankiem paschalnym, barankiem na 

przebłaganie za grzechy świata, jest Jezus Chrystus”. Po niej nastąpi uroczysta 

i wymowna Modlitwa Powszechna. 

W drugiej części celebracji kapłan odsłoni krzyż, znak naszego zbawienia. Wtedy 

też będziemy mogli Go adorować poprzez ucałowanie. Za ten akt możemy 

uzyskać odpust zupełny. 

Na koniec liturgii Męki Pańskiej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony 

do Grobu, gdzie będziemy mogli przebywać z Nim aż do Wigilii Paschalnej. 

Za chwilę procesją w ciszy rozpoczniemy pierwszą część wielkopiątkowego 

Misterium. Kapłan przewodniczący liturgii w geście prostracji zaniesie do Boga 

Ojca modlitwy przebłagalne za nasze grzechy. Włączmy się w ten akt pokuty 

i w postawie klęczącej trwajmy razem na modlitwie. 

 



Przed Liturgią Słowa: 

Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje nam Zbawiciela, zapowiedzianego już przez 

proroków, realizującego Boże plany i który umiera za nas wszystkich. Umiera, 

lecz wiemy, że zwycięży. Podobny w cierpieniu do nas Bóg ofiaruje samego 

siebie za tych, którzy słuchają Jego słów. Chciejmy zatem, szczególnie przez 

słuchanie opisu Męki Pańskiej według świętego Jana, jeszcze bardziej zbliżyć się 

do oddającego za nas swe życie Chrystusa. 

Przed Modlitwą wiernych: 

Dzisiejszego dnia Kościół matka nasza, wspominając mękę Zbawiciela, 

w szczególny sposób pragnie podkreślić, że zbawienie dokonało się ze względu 

na całą ludzkość i każdego człowieka. Ma to swoje odzwierciedlenie 

w rozbudowanej modlitwie wiernych, która wyraża naszą troskę o wszystkie 

dusze pielgrzymujące do Domu Ojca w niebie. 

Przed Adoracją Krzyża: 

Teraz nastąpi kulminacyjny moment liturgii Męki Pańskiej, odsłonięcie i adoracja 

krzyża, który pragniemy z szacunkiem uczcić. Krzyż bowiem nie jest dla nas 

jedynie symbolem śmierci.  „Krzyż jest rajskim drzewem życia. (…) Już nie jest 

znakiem słabości, ale zmartwychwstania i tryumfu. Jest znakiem (...) wzrostu 

i rozkwitu”1. Kapłan trzy razy zaintonuje: „Oto drzewo Krzyża, na którym 

zawisło zbawienie świata”2, a my ze czcią przyklękniemy i odpowiemy wspólnie 

„Pójdźmy z pokłonem”3. 

Adorując dzisiaj krzyż możemy uzyskać odpust zupełny.  

Adoracja będzie miała następujący przebieg: na początku główny celebrans, 

                                                           
1 ks. K. Porosło, Tajemnica śmierci i zmartwychwstania, Kraków 2014. 
2 Ibidem. Mszał rzymski dla diecezji polskich. 
3 Ibidem. Mszał rzymski dla diecezji polskich. 



następnie koncelebransi i asysta, potem siostry zakonne, a po nich w kolejności 

wszyscy wierni mogą podejść i z wiarą ucałować ten znak naszej wiary. 

(Można dodać następującą informację po uzgodnieniu z ks. proboszczem: 

tradycyjnie już ofiary składane przy tej okazji zostaną przesłanie do Jerozolimy 

na utrzymanie Grobu Pańskiego). 

Przed Komunią świętą: 

Liturgia Wielkiego Piątku zaraz po adoracji Krzyża przewiduje obrzędy Komunii 

św. Ukazuje nam to bardzo ścisłe powiązanie między tymi dwoma momentami. 

Po przyjęciu Komunii wielbić adorować będziemy Boga nie tylko tego na Krzyżu, 

ale także tego w nas, którego przyjąć możemy pod postacią chleba. Przyjmując 

Go upodabniamy się również do Niego w posłuszeństwie i oddaniu Bogu Ojcu. 

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu 

Pańskiego 

Za chwilę nastąpi uroczyste przeniesienie naszego Zbawiciela do grobu, gdzie 

będziemy czuwać aż do błogosławionej nocy Zmartwychwstania. Zwrócimy 

uwagę na biały welon okrywający Hostię, symbolizujący całun w jaki zostało 

okryte ciało Mesjasza. Wyruszmy w tę „ostatnią podróż” rozważając dzieło 

Zbawienia podczas podniosłego śpiewu Odszedł Pasterz nasz (Jezu Chryste, 

Panie miły). 

Bibliografia: 

Mszał rzymski dla diecezji polskich. 

ks. Porosło K., Tajemnica śmierci i zmartwychwstania, Kraków 2014.  
 

             oprac.: Robert Karski, Filip Solecki, Gabriela Waś 

 



Wigilia Paschalna 

Przed Liturgią: 

Dzisiejsza Liturgia i szczególne jej znaki uobecniają najważniejsze wydarzenie 

w dziejach świata. Jest to szczególna noc, jak usłyszymy Orędziu Wielkanocnym 

„Jest to ta sama noc, w której (…) Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako 

zwycięzca wyszedł z otchłani”4. Przez zmartwychwstanie Chrystusa wypełnia się 

obietnica starego przymierza i ludzkość zostaje wyswobodzona z niewoli grzechu 

i śmierci. 

Liturgia jest dziś bogata w wiele znaków. Główne symbole to światło i woda oraz 

modlitewne czuwanie. Światło, które jak płomień oświeca i pozwala zobaczyć 

wszystko dookoła oraz woda, która oczyszcza i obmywa. Czuwanie rozbudza w 

nas pragnienie bycia ze Zbawicielem. 

Za chwilę rozpoczniemy Wigilię Paschalną od Liturgii Światła. Poświęcone 

zostaną ogień i paschał. Następnie zapalony paschał, symbol Chrystusa 

Zmartwychwstałego, zostanie w uroczystej procesji wniesiony do kościoła. Od 

niego też odpalone zostaną nasze świece na znak tego, że i my przyjmujemy 

zmartwychwstałego Chrystusa do naszego życia, aby oświecał nasze drogi. 

 

Przed Liturgią Słowa: 

Bóg od początku działa w świecie, nie pozostawiając swego ludu. Kościół 

przedstawia nam tej nocy całą Historię Zbawienia od stworzenia świata, przez 

wyzwolenie z niewoli egipskiej, aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 

                                                           
4 Mszał rzymski dla diecezji polskich. 



Z ufnością wsłuchujmy się w Słowo Boga oczekując na szczególnie uroczysty 

śpiew Alleluja. 

Przed Liturgią Chrzcielną i odnowieniem przyrzeczeń chrztu: 

Rozpoczynamy trzecią część dzisiejszej liturgii. Liturgia chrzcielna do której 

zaraz przystąpimy, włącza nas w paschalne misterium Jezusa Chrystusa, przejścia 

ze śmierci do życia. W Litanii do Wszystkich Świętych, którą będziemy 

uroczyście śpiewać, prosić będziemy świętych o pomoc i orędownictwo 

w wiernym wypełnianiu Przymierza.  

Modlitwa błogosławieństwa wody ukazuje symbolikę wody w całej historii 

zbawienia. Zanurzenie paschału oznacza, że dzięki wodzie, która jest 

sakramentalnym znakiem chrztu, zostaliśmy zanurzeni w śmierć a przez to 

i w zmartwychwstaniu Chrystusa mocą Ducha Świętego.  

Po błogosławieństwie wody zapalimy nasze świece od paschału i odnowimy 

przyrzeczenia chrzcielne. To co niegdyś potwierdzili nasi rodzice, zadeklarujemy 

uroczyście we wspólnocie Kościoła. Pokropienie wodą przypomina nam chrzest 

i naszą przynależność do Chrystusa. 

Za świadome i pobożne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych można w dniu 

dzisiejszym uzyskać odpust zupełny. 

Na procesję z darami: 

Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Niesione są chleb i wino, które staną się 

Ciałem i Krwią Chrystusa – naszym pokarmem na życie wieczne. Przedstawiciele 

parafii składają dar w postaci świec woskowych.  To właśnie płonący knot, który 

świeci i spala się symbolizuje ofiarę Chrystusa, Chrystusa, który oświeca nasze 

drogi, a topiący się pszczeli wosk jest wonnością przed obliczem Pana. Włączmy 

się w przygotowanie darów śpiewając pieśń. 



Przed Komunią świętą: 

Przyjęcie Komunii świętej dopełnia naszego uczestniczenia w Misterium 

Paschalnym Chrystusa, czyli zjednoczenie się z Nim w tajemnicy Jego śmierci 

i zmartwychwstania. Od dzisiaj rozpoczyna się czas Komunii „wielkanocnej”. 

 

Przed procesją rezurekcyjną: 

Za chwilę wyruszymy w procesji rezurekcyjnej, by ogłosić całemu światu 

zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Wychodzimy by przekazywać dobrą nowinę 

o Zbawieniu. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! 

Bibliografia: 

Mszał Rzymski dla diecezji polskich. 

 oprac.: Wojciech Solecki, Piotr Fitrzyk, Szymon Lipnicki 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


