
WIELKI CZWARTEK 

Msza Wieczerzy Pańskiej 

 Komentarz przed rozpoczęciem liturgii 

 Uroczysta procesja wejścia 

 Okadzenie ołtarza 

 Pozdrowienie wiernych 

 Wprowadzenie do liturgii / ks. Proboszcz / 

 Śpiew hymnu: „Chwała na wysokości”, 

(Dzwonią wszystkie dzwony. Po zakończeniu hymnu dzwony milkną aż 

do Wigilii Paschalnej) 

 Kolekta (modlitwa) 

 Liturgia Słowa 

 Komentarz do czytań 

 Czytania 

Uroczyste przeniesienie Ewangeliarza 

Ewangelia:   

Homilia 

 Komentarz do obrzędu umycia nóg 

 Umywanie nóg dwunastu mężczyznom 

 Modlitwa powszechna śpiewana 

 Komentarz na procesje z darami 

 Uroczysta procesja z darami 

 Okadzenie ołtarza (okadzenie księdza – WSTAJEMY!) 

 Modlitwy eucharystyczne 

 Komunia 

 Po modlitwie życzenia dla kapłanów 

 Komentarz na przeniesienie Pana Jezusa do Ołtarza Adoracji 

 Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji 

(Główne tabernakulum puste i otwarte) 

 

 

 

 

 

 

 



WIELKI   PIĄTEK 

Liturgia   Męki   Pańskiej 

 Komentarz przed rozpoczęciem liturgii 

 Procesja wejścia długa ( nie ma śpiewu na wejście, procesja odbywa się w 

ciszy) 

 Kapłan pada na twarz przed ołtarzem, wszyscy klękają 

 Kolekta 

 Komentarz do Liturgii Słowa 

 Liturgia Słowa: 

Ewangelia o Męce Pańskiej– czyta kapłan z lektorami i zespołem 

 Komentarz do modlitwy powszechnej 

 Modlitwa powszechna 

zapowiedź intencji (komentarz) – Kapłan śpiewa modlitwę. 

 Komentarz do Adoracji Krzyża 

 Adoracja krzyżaDo ołtarza przynosi się zasłonięty krzyż w asyście 

dwóch ministrantów z zapalonymi świecami. Kapłan odsłania w trzech 

etapach krzyż, za każdym razem chór śpiewa: „Oto drzewo krzyża”. 

Kapłani, Ministranci i Wierni podchodzą do krzyża i oddają mu cześć 

przez ucałowanie.  Po adoracji krzyż umieszcza się obok ołtarza. Przy 

krzyżu stawia się zapalone świece. Ołtarz nakrywa się obrusem i 

umieszcza się na nim korporał i Mszał. Następnie kapłan przynosi 

Najświętszy Sakrament w asyście dwóch ministrantów z zapalonymi 

świecami, które następnie stawiają na ołtarzu. 

 Komentarz do Komunii Świętej 

 Komunia Święta 

Modlitwa Pańska. „Wybaw nas Panie…”. „Oto Baranek Boży…”. 

 Komentarz do procesji do Grobu Pańskiego 

 Kapłan wystawia Najświętszy Sakrament w monstrancji, którą okrywa 

przezroczystym, białym welonem. 

 Po okadzeniu Najświętszy Sakrament przenosi się do Grobu Pańskiego 

 Procesja do Grobu Pańskiego 

 Kapłan odmawia modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w Grobie 

Pańskim 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Po zakończeniu liturgii Męki 

Pańskiej obnaża się ołtarz w prezbiterium, pozostawia się krzyż i świece. 

Adoracja winna trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. 

 

 

 



WIELKA   SOBOTA 

Wigilia Paschalna 

 

Liturgia   światła 

 Komentarz przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej 

 Poświęcenie ognia i przygotowanie Paschału 

Wygasza się światła w kościele. Wszyscy wierni gromadzą się przy rozpalonym ognisku przed 

kościołem 

 Procesja z Paschałem 

Kapłan bierze Paschał i unosząc go śpiewa: „Światło Chrystusa” (3 razy: przy wejściu do 

kościoła, na  środku kościoła - wtedy wszyscy zapalają swoje świece od Paschału, przed 

ołtarzem). 

 Orędzie Paschalne ( przy wygaszonym świetle w Kościele) 

Wszyscy gaszą świece i siadają 

Liturgia   słowa 

 Komentarz do liturgii Słowa 

 Czytania: 

Po każdym czytaniu wszyscy wstają, a kapłan śpiewa modlitwę. Po ostatnim czytaniu ze 

Starego Testamentu, po psalmie i po modlitwie kapłana zapala się świece na ołtarzu. 

Następnie kapłan intonuje hymn: „Chwała na wysokości…”. W czasie śpiewu biją wszystkie 

dzwony. Po hymnie kapłan odmawia modlitwę. Następnie czytana jest Epistoła. Dalej śpiew 

uroczystego „Alleluja” oraz następuje uroczyste przeniesienie Ewangeliarza 

 Ewangelia:  

 Homilia 

Liturgia   chrzcielna 

 Komentarz do liturgii chrzcielnej 

 Litania do Wszystkich Świętych 

 Chrzest i bierzmowanie 

 Błogosławieństwo wody chrzcielnej 

w trakcie wstawiając Paschał do wody, na co wierni odpowiadają aklamacją 

 Odnowienie przyrzeczeń chrztu – wszyscy stoją z zapalonymi świecami 

Liturgia  eucharystyczna 

 Komentarz na procesję z darami 

 Uroczysta procesja z darami 

 Okadzenie (okadzenie księdza – WSTAJEMY!) 

 Procesja rezurekcyjna 

 Uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie (wystawienie najświętszego sakramentu) 

 

 

 


