
Komentarze liturgiczne i modlitwa powszechna  

na Triduum Paschalne  
 

 

WIELKI CZWARTEK 

 

Przed Eucharystią: 

Za chwilę rozpocznie się uroczysta celebracja liturgii Wielkiego Czwartku. Jest ona 

sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa. Jest to szczególne święto dla 

wszystkich chrześcijan ponieważ Chrystus właśnie wtedy ustanowił sakrament Eucharystii, 

oraz sakrament Kapłaństwa. Wyjątkowym momentem  dzisiejszej liturgii będzie obrzęd 

obmycia nóg następujący po homilii, który ma nam przypomnieć o Chrystusowym nakazie 

służby bliźnim. Powstańmy i przygotujmy się na tą uroczystą Eucharystię.  

 

Przed Liturgią Słowa: 

Pan nasz Jezus Chrystus nieustannie nas poucza w swoim Słowie. Uczy nas jak mamy żyć, 

uczy nas służby drugiemu człowiekowi. Daje nam również przykład swoim życiem, a nawet 

oddaje swoje Najświętsze Ciało, aby było dla nas pokarmem umacniającym w codziennym 

posługiwaniu. 

 

Przed obmyciem nóg: 

Zaraz nastąpi obrzęd obmycia nóg. Chrystus myjąc uczniom nogi ukazuje im, że 

najpiękniejszym wyrazem miłości jest bezinteresowna służba. Dziś gest naszego Pana 

powtórzy (N.N.), a uczestnikami obrzędu będą (N.N.) 

 

Modlitwa powszechna: 

Jako wspólnota eucharystyczna zanieśmy wspólnie prośby do naszego Pana, który nie 

przyszedł, aby mu służono lecz aby służyć: 

1) Chryste, który powołałeś Apostołów- wspieraj nieustannie swym słowem naszego 

papieża Benedykta, oraz wszystkich biskupów, aby mądrze i wytrwale nauczali cały 

Kościół 

Ciebie Prosimy 

2) Chryste, który jesteś Najwyższym Kapłanem- spraw, aby ci których powołałeś do 

całkowitego oddania się Tobie w Sakramencie Kapłaństwa wszędzie świadczyli o 

Tobie słowem i czynem. 

Ciebie Prosimy 

3) Chryste, który jednoczysz wszystkich- uwolnij świat od wojen i przemocy, aby Twoja 

jedność połączyła ludzi w jedną wspólnotę Twoich uczniów. 

Ciebie Prosimy 

4) Chryste, który pokazałeś nam przykład służby- błogosław wszystkich wolontariuszy, 

aby poprzez swoje posługiwanie szerzyli Twoją Miłość do wszystkich ludzi. 

Ciebie Prosimy 

5) (Intencja mszy świętej zgodnie zgodna z powyższą formą) 

Ciebie Prosimy 

6)   Chryste, który nas pouczasz nieustannie- spraw, abyśmy zawsze kierowali się Twoją 

nauką 

Ciebie Prosimy 



Prosimy cię Nauczycielu wysłuchaj naszych próśb i pomóż nam w naszym codziennym 

posługiwaniu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

Przed procesją z darami: 

Teraz nastąpi procesja z darami rozpoczynająca Liturgię Eucharystyczną. Jest to nasz gest 

włączenia się w ofiarę Chrystusa. Procesji i dalszej części przygotowania darów ofiarnych 

będzie towarzyszyć uroczysty śpiew. Wyrazem naszego oczekiwania na to co ma się zaraz 

wydarzyć będzie postawa siedząca. 

 

Przed przeniesieniem Pana Jezusa do tzw. Ciemnicy: 

Nasz Pan zostanie teraz przeniesiony do ciemnicy. Pozostanie tam, aż do dnia jutrzejszego, 

abyśmy mogli go uwielbiać za sakrament którym nas obdarzył. Zaraz po uroczystej procesji 

każdy z nas będzie mógł osobiście adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, aż do 

(czas zakończenia adoracji) 

 

WIELKI PIĄTEK 

 

Przed Liturgią Męki Pańskiej: 

Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku kiedy nie sprawuje się Eucharystii. Ma to nam 

uświadomić jak wielkim skarbem zostaliśmy obdarzeni, oraz pomóc w rozważaniu męki i 

śmierci Pana Jezusa. Dlatego też ołtarz dnia dzisiejszego pozostanie obnażony. Mszę Świętą 

zastępuje nam dzisiaj Liturgia Męki Pańskiej. Rozpocznie się ona procesją wejścia, podczas 

której kapłan celebrujący pada na twarz wyrażając w ten sposób cześć, którą cały Kościół 

oddaje dla Misterium Męki Pańskiej. My zaś nasz szacunek wyrazimy poprzez postawę 

klęczącą. Wszystko to odbędzie się w ciszy, która pomoże nam w skupieniu i refleksji. 

Powstańmy. 

 

Przed Liturgią Słowa: 

Następuje Liturgia słowa. Chrystus jest tym który umarł by nas ocalić. Jego miłość i 

miłosierdzie nie mają końca. Dziś wyjątkowo usłyszymy Ewangelię z podziałem na role. W 

opisie Męki Pańskiej wg Świętego Jana słowa Zbawiciela zgodnie z tradycją odczytywać 

będzie kapłan celebrujący liturgię. 

 

Przed Modlitwą Powszechną: 

Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Dlatego w dniu dzisiejszym Modlitwa Powszechna 

obejmie cały świat i będzie miała wyjątkową formę: najpierw kapłan\wyznaczona osoba 

wypowiada intencję, następnie wszyscy modlimy się w chwili ciszy po czym kapłan prosi 

Boga Ojca o spełnienie prośby. Po każdym takim wezwaniu potwierdzamy nasze błaganie 

słowem Amen 

 

Przed procesją z Krzyżem: 

Teraz nastąpi procesja z Krzyżem. Będzie w niej brało udział Dwóch Ministrantów Światła 

kapłan i osoba  mająca nieść krzyż. Podczas całej procesji krzyż zostanie postawiony 3 razy, 

za każdym zaś razem kapłan będzie odsłaniał część krzyża i śpiewał „Oto drzewo krzyża, na 

którym zawisło zbawienie świata” na co my odpowiemy „Pójdźmy z pokłonem”. 

 

Przed Adoracją Krzyża: 

Następuje Adoracja Krzyża. Każdy z nas będzie mógł osobiście adorować ukrzyżowanego 

Chrystusa poprzez pocałowanie Jego świętego krzyża. Będziemy to czynić w procesji. W 

pierwszej kolejności krzyż ucałuje koncelebra, następnie służba liturgiczna i pozostali 



poczynając od ostatnich ławek. W procesji tworzymy dwa rzędy. Z szacunku dla męki 

naszego Pana każdy z nas będzie adorował krzyż przyklękając. 

 

Przed Komunią: 

Teraz nastąpi Komunia. Jest ona pokarmem życiodajnym, który możemy przyjąć, dzięki krwi 

Zbawiciela przelanej na krzyżu. Jego śmierć to nasze odkupienie. Przyjmując Jego samego w 

Najświętszym sakramencie przyjmujemy to odkupienie. Do Komunii podchodzimy 

procesyjnie do X kapłanów rozdających ją w (podać miejsca). Przed przyjęciem Komunii 

czynimy lekki skłon głową, natomiast po jej przyjęciu odpowiadamy Amen. 

 

Przed Procesją do Grobu Pańskiego: 

Tradycją w Kościele stało się przeniesienie Najświętszego Sakramentu do przygotowanego 

wcześniej Grobu Pańskiego. Tam naprawdę będzie nasz zbawiciel. Po procesji każdy będzie 

miał możliwość modlitwy przy Nim, aż do godziny XX.  

 

WIGILIA PASCHALNA 

 

Przed rozpoczęciem Liturgii: 

Za chwilę rozpocznie się Wigilia Paschalna. Jest ona sprawowana na pamiątkę największego 

wydarzenia w historii ludzkości- zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. W 

liturgii przeważać będą dwa wyjątkowe symbole: woda- symbol oczyszczenia i światło- 

symbol zmartwychwstania i nowego życia. Przypomnimy sobie również całą historię 

zbawienia w rozbudowanej Liturgii Słowa. Następnie odmówimy litanię do Wszystkich 

Świętych i nastąpi sprawowanie Liturgii Eucharystycznej. Teraz udamy się na zewnątrz 

kościoła, gdzie rozpocznie się Obrzęd Światła. 

 

Przed Obrzędem Światła: 

Rozpoczyna się Obrzęd Światła. Kapłan wraz ze służbą liturgiczną przybędą procesyjnie. 

Następnie zostanie poświęcony ogień w tym celu tu rozpalony. Gdy to nastąpi kapłan zapali 

od ogniska Paschał- dużą świecę symbolizującą Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie 

służba liturgiczna, kapłan niosący paschał, koncelebra i my udamy się procesyjnie do 

kościoła. Po drodze procesja zatrzyma się trzykrotnie i kapłan zaśpiewa „ Światło Chrystusa” 

na co odpowiemy „Bogu niech będą dzięki”. Podczas tej procesji zostaną zapalone także 

nasze świece. Cały obrzęd ma symbolizować oczekiwanie każdego z nas na 

zmartwychwstanie naszego Pana. 

 

Przed Exultet: 

Teraz rozpocznie się Exultet czyli Orędzie Wielkanocne. Jest to uroczysty, poetycki śpiew 

zwiastujący noc zmartwychwstania i opowiadający o jej historii. Śpiew ten będzie 

wykonywał (N.N.). 

 

Przed Liturgią Słowa: 

Dzisiejsza Liturgia Słowa będzie wyjątkowa, bowiem będzie się składała aż z ośmiu czytań 

ze starego i nowego testamentu i takiej samej ilości psalmów. Po każdym psalmie kapłan 

będzie w imieniu Ludu Bożego odmawiał specjalną modlitwę, którą zakończymy słowem 

Amen. Ukazuje ona nam jak wspaniały i doskonały jest Boży plan zbawienia człowieka. 

 

Przed I czytaniem: 



Tak jak Adam był pierworodnym wobec tych którzy otrzymali życie od Pana, tak Chrystus- 

nowy Adam jest pierworodnym spośród żyjących nowym życiem. To z Chrystusa zostaliśmy 

zrodzeni my- nowi ludzie, Nowy Izrael. 

 

Przed II czytaniem: 

Wiara Abrahama stała się dla nas wzorem do naśladowania. Jego ufność i Miłość  do Boga 

była tak wielka, że był gotów oddać swego pierworodnego syna, którego przecież tak bardzo 

kochał. Jego syn został jednak ocalony. Jest to piękna zapowiedź ofiary i zmartwychwstania 

Syna Bożego. 

 

Przed III czytaniem: 

Pascha w Starym Testamencie czyli przejście Izraelitów pod wodzą Mojżesza z niewoli 

egipskiej do życia w wolności była zapowiedzią Paschy- przejście Nowego Izraela pod wodzą 

Chrystusa ze śmierci do życia wiecznego. Po tym czytaniu nie czyta się zdania „Oto słowo 

Boże” ponieważ jego dokończeniem jest psalm po nim następujący. 

 

Przed IV czytaniem: 

Prorok Izajasz ukazuje nam wspaniałe miasto, w którym zamieszkają ludzie obmyci krwią 

Chrystusa. Nowe Jeruzalem to raj przeznaczony dla tych, którzy przyjeli zmartwychwstanie. 

 

Przed V czytaniem: 

Sprawcą Nowego Przymierza, o którym pisze prorok Izajasz jest nasz Zbawiciel- Jezus 

Chrystus. Przymierze to zostało przypieczętowane jego krwią. Dzięki temu każdy weń 

wierzący ma moc odnowienia swojego życia i udział w Bożym życiu. 

 

Przed VI czytaniem: 

Mądrym jest ten kto słucha rad mędrca. Prawdziwym mędrcem jest Bóg. Przysłał On swego 

Syna, aby przekazał nam swoją wiedzę. Kto Go posłucha i będzie go naśladował ten zyska 

szczęście i mądrość. 

 

Przed VII czytaniem: 

Prorok Ezechiel mówi o prawdziwym oczyszczeniu w czystej wodzie. Tą wodą jest woda 

chrztu świętego podczas, którego otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby umacniał nas 

wierzących w zmartwychwstanie. Po psalmie odśpiewamy uroczyste Gloria (Chwała na 

wysokości Bogu) co będzie dla nas znakiem, że Pan prawdziwie zmartwychwstał i 

uwielbieniem dla Niego. 

 

Przed VIII czytaniem (epistołą): 

Czytanie to jest nazywane epistołą lub czytaniem epistolarnym, co oznacza, że jest ono 

zaczerpnięte z listu apostolskiego. W liście tym Święty Paweł przypomina nam, iż nowe życie 

płynące ze zmartwychwstania otrzymaliśmy podczas chrztu świętego. Dzięki temu 

sakramentowi otrzymaliśmy nowe życie i jesteśmy wolni od grzechu. Po tym czytaniu 

zaśpiewamy wspólnie Psalm Allelujatyczny aby przywitać Dawcę Nowego Życia- Chrystusa 

Zmarwychwstałego. 

 

Przed Litanią do Wszystkich Świętych: 

Będziemy teraz prosić grono zabawionych w niebie, aby wspierali nas w codziennym życiu, 

byśmy wytrwali w nowym życiu, jakim obdarzył nas nasz Zbawiciel. Powstańmy. 

 

 



Modlitwa Powszechna: 

Pełni ufności zanieśmy nasze błagania do Zbawiciela wszystkich ludzi: 

1) Prosimy Cię Panie, abyś umacniał naszego papieża w codziennym głoszeniu 

Ewangelii Ciebie Prosimy 

2) Prosimy Cię Panie, abyś wspomagał wszystkich wierzących w Ciebie w podążaniu 

drogą Zbawienia  

Ciebie Prosimy 

3) Prosimy Cię Panie, abyś otworzył serca niewierzących w Twoje Zmartwychwstanie 

Ciebie Prosimy 

4) Prosimy Cię Panie, abyś chronił naszą Ojczyznę, od wszelkich ataków zła 

Ciebie Prosimy 

5) (Intencja mszy świętej zgodnie z powyższą formą) 

Ciebie Prosimy 

6) Prosimy cię Panie, abyś odnawiał nieustannie nasze życie w Twoim Duchu 

Ciebie Prosimy 

Dziękujemy Ci nasz Wszechmogący Boże, że wysłuchałeś naszych próśb. Tobie Chwała i 

panowanie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

Przed Liturgią Eucharystyczną: 

Rozpoczyna się Liturgia Eucharystyczna- wspaniałe zwieńczenie dnia dzisiejszego, w którym 

sam Pan przyjdzie do nas w Chlebie Życia. Początkiem tej Liturgii jest procesja  

rozpoczynająca obrzęd przygotowania darów do ofiary doskonałej. W tym czasie będziemy w 

skupieniu oczekiwać objawienia się naszego Zmartwychwstałego Pana. Wyrazem naszej 

medytacji będzie postawa siedząca. 

 

Szkoła Animatora Diecezji Bydgoskiej AD 2006 

Praca na zakończenie zajęć 

Autor: Piotr Majewski 
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