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Przed rozpoczęciem liturgii: 

Trwamy w rozważaniu Męki i śmierci Chrystusa.  Dzisiejsza celebracja stanowi 
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 rozbudowana 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. (lub w zależności od sytuacji pandemicznej można podać w jaki inny sposób) 

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 położy się przed ołtarzem w geście zwanym przez 
Kościół prostracją, wyrażającym pełnię uniżenia przed Panem, który sam uniżył się 
dla nas aż po Krzyż i śmierć. W tej postawie celebrans zaniesie do Boga Ojca 
modlitwy przebłagalne za nasze grzechy. Włączymy się w ten akt pokuty postawie 
klęczącej, trwając razem na modlitwie. 

 
 

 

Po 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. 
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Po homilii przed modlitwą powszechną: 

Dzisiejszego dnia Matka Kościół, 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. Za każdym razem po wezwaniu do modlitwy zaniesiemy w ciszy do 
Ojca podane prośby. Po chwili milczenia kapłan podsumuje je zwięzłą modlitwą. 

 
 

 

Po modlitwie powszechnej 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 celebrans, następnie pozostali 
księża,  asysta, potem siostry zakonne , a po nich 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). 

Należy dodać ogłoszenia porządkowe, jeśli są potrzebne, np. o kierunku przemieszczania się do 
i po ucałowaniu Krzyża. 
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Po Adoracji Krzyża przed Komunią Świętą: 

Liturgia Wielkiego Piątku zaraz po adoracji Krzyża przewiduje obrzędy Komunii 
świętej. Ukazuje nam to bardzo ścisłe powiązanie między tymi dwoma momentami. 
Po przyjęciu Komunii wielbić adorować będziemy Boga nie tylko na Krzyżu, ale 
także w nas samych, gdy przyjmiemy Go pod postacią chleba. Przyjmując Jego 
Ciało upodabniamy się do Niego w posłuszeństwie i oddaniu Bogu Ojcu. 

 
 

 

Po modlitwie po komunii przed procesją do Grobu: 

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).  

 

 

 

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


