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Przed rozpoczęciem liturgii: 

Rozpoczynamy święty czas Triduum Paschalnego. Wszystkie celebracje tych dni 
wprowadzają nas w jedną Tajemnicę, 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 i pełni pokory wobec 
tajemnicy Męki i Śmierci Zbawiciela  oczekujmy na rozpoczęcie liturgii. 

 
 

 

Po kolekcie 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. 

 
 

 

Po homilii przed mandatum: 

Za chwilę będziemy brali udział w obrzędzie mandatum, którego nazwa, 
oznaczająca przykazanie, 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 przenieść w naszą codzienność. 
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Przed Komunią Świętą: 

W centrum dzisiejszej celebracji, podobnie jak codziennie, znajduje się stół 
Eucharystyczny, z którego za chwilę otrzymamy duchowy pokarm na życie 
wieczne.  

Jeśli udziela się komunii świętej pod dwiema postaciami: 

Ze względu na szczególny charakter dzisiejszego dnia istnieje możliwość przyjęcia 
komunii świętej pod postacią chleba i wina. Pamiętając, iż Chrystus jest obecny 
w pełni zarówno pod zasłoną Chleba jak i Wina chciejmy skorzystać z bogactwa 
sakramentalnego znaku, jakiego udziela nam dziś Kościół. 

 
 

 

Po modlitwie po komunii przed procesją do kaplicy adoracji: 

Nastąpi teraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji. Tej nocy 
chcemy zostać i czuwać przy Chrystusie, by docenić dar Eucharystii i wspominać 
noc, która doprowadzi nas pod krzyż aż do  śmierci Zbawiciela. Oto droga do 
zmartwychwstania i wyjścia z niewoli grzechu każdego z nas. Za odśpiewanie 
z wiarą hymnu Przed tak Wielkim Sakramentem, można uzyskać dzisiaj odpust 
zupełny.  
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