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Kilka ważnych słów wstępu 

 

 Wielki Post i Wielkanoc w 2020 roku są nietypowym 
doświadczeniem. Na świecie panuje koronawirus, choroba, która 
rozprzestrzenia się bardzo szybko i powoduje śmierć tysięcy osób. 
W Polsce zostały wprowadzone szczególne środki ostrożności: 
ograniczenia w przemieszczaniu się, zakaz zgromadzeń, zalecenie 
by pozostać w domach. 
 Niedawno dotarła do nas informacja, że wszelkie obrzędy 
Triduum Paschalnego będą celebrowane bez udziału wiernych. 

Będziemy mogli uczestniczyć w tych wydarzeniach za 
pośrednictwem transmisji internetowych. Gdy uświadomiłem sobie, 
że tegoroczna Wielkanoc będzie inna poczułem ogromną tęsknotę. 
Od zawsze te święta były dla mnie szczególne. W młodzieńczych 
latach, gdy byłem ministrantem i lektorem uczestniczyłem 
w liturgiach całym ciałem i duszą – chłonąłem te pełne tajemnicy 
treści.  

Uwielbiałem rano w Wielki Czwartek rowerem przyjechać 
na ciemną jutrznię, gdy wspólnie z księżmi i garstką osób 
modliliśmy się brewiarzem. Czuwałem i rozważałem mękę 
Chrystusa w ciemnicy i grobie Pańskim. Z siostrą zakrystianka 
obnażałem ołtarze, przygotowywałem paschał, wyciągałem kołatki. 
Wieczorami byłem przy każdym momencie liturgii paschalnych 
 – obmywanie nóg wiernym, adoracja krzyża, poświęcenie ognia 
i wody, wreszcie procesja rezurekcyjna. W tym roku będzie inaczej, 
ale czy mniej uroczyście? To zależy od nas. 

Jako rodzina możemy stworzyć Domowy Kościół. Jesteśmy 
małą wspólnotą, do której w czasie modlitwy przychodzi Bóg. Jest 
obecny tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imię. 
Pomyśleliśmy, że chcemy wyjątkowo przeżyć te najważniejsze dla 
katolików dni. Pragniemy dać sobie możliwość, aby w Wielkim 
Tygodniu z naszego domu zrobić miejsca spotkania z Panem 
 – wieczernik, kalwarię i pusty grób. Mamy dwuletnią córkę, która 
chętnie angażuje się w przygotowania i modlitwę. Staramy się jej 
tłumaczyć symbole i znaki. Z myślą o Waszych rodzinach chcemy 
podzielić się naszym sposobem na przeżycie 
#DomowejWielkanocy. Zebrane tu inspiracje możecie dowolnie 
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modyfikować, dostosowując je do wieku i temperamentu Waszych 
dzieci oraz Waszych potrzeb i intuicji. 

Zachęcamy do uczestniczenia we wszystkich transmisjach 
internetowych i telewizyjno-radiowych obrzędów Triduum 
Paschalnego. Nasza propozycja jest uzupełnieniem tych wydarzeń, 
ma ona pomóc nam lepiej przeżyć Wielki Tydzień i Wielkanoc. Jest 
odpowiedzią na potrzeby tych z nas, którzy pragną zaangażować się 
bardziej, celebrować ten czas i spędzić go w rodzinie, w domu, 
z Bogiem. 

Głównym miejscem domowych liturgii będzie nasz stół. To 

przy nim będziemy uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych 
obrzędach. To on niech będzie miejscem spotkania ze sobą 
i z Bogiem. Celebrujmy posiłki, spotykajmy się przy nim na 
rozmowie, spędzajmy wspólnie czas, módlmy się i medytujmy. 

W tej książce zebraliśmy w bardzo syntetycznej formie 
pomysły, gotowe modlitwy i inspiracje na przeżycie Niedzieli 
Palmowej, Triduum Paschalnego i Wielkanocy. Modlitwy 
zaczerpnęliśmy z „Rytuału Rodzinnego” autorstwa księdza biskupa 
Józefa Wysockiego, wydanego przez Wydawnictwo Duszpasterstwa 
Rolników, któremu imprimatur udzielił Biskup Elbląski Andrzej 
Śliwiński. 

Wierzymy, że zaproponowane treści pomogą Wam 
doświadczyć spotkania z żywym Bogiem w Kościele Domowym. 
My właśnie w taki sposób będziemy przeżywać tegoroczny Wielki 
Tydzień i Wielkanoc, jeśli jesteście ciekawi naszego świadectwa 
zapraszamy Was na nasze konto na Instagramie 
@szczesliwarodzinacom, gdzie będziemy publikowali świadectwa, 
zdjęcia i relacje z tych ważnych dni. Jeśli wykorzystacie 
zaproponowane przez nas inspirację będziemy wdzięczni, jeśli 
publikując w sieci materiały oznaczycie nasze konto i skorzystacie 
z hasztagu #DomowaWielkanoc, byśmy mogli nawzajem się 
inspirować.  

https://www.instagram.com/szczesliwarodzinacom/
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Niedziela Palmowa 
 

W Niedzielę Palmową wspominamy wjazd Pana Jezusa do 

Jerozolimy na osiołku. Tego dnia zwyczajowo uczestniczymy 

w procesji z Palmami i słuchamy opisu Męki Pańskiej. 

 

Ogólne wskazówki 
 

Wyraz tego dnia jest radosny. Kolorowymi palmami witamy 

wjeżdżającego do naszego domu Chrystusa.  

Celebrujemy POWITANIE.  

 Pomyślmy: jak możemy najwspanialej przywitać siebie 

wzajemnie tego dnia. Niech nie zabraknie dobrych słów 

i czułości.  

 Przygotujmy odświętne, niedzielne śniadanie. 

W przygotowania zaangażujmy całą rodzinę. Nie szczędźmy 

czasu na wspólny posiłek.  

 Na początku śniadania przywitajmy Chrystusa w naszym 

domu. Pomódlmy się prosząc – niech każdy wypowie swoje 

prośby. Jezus wjeżdża do naszego domu z wielkim 

błogosławieństwem. 

 W czasie śniadania możemy zadzwonić do kogoś bliskiego 

i go pozdrowić. Przypomnieć mu o miłości Bożej. 

 

Przygotowanie domu 
 

Stół nakrywamy białym obrusem. 

W centralnym miejscu postawmy duży 

krzyż. Jeśli nie mamy takiego to zróbmy 

go sami – z dwóch gałęzi znalezionych na 

podwórku lub w lesie. Od zeszłego 

tygodnia krzyże w kościołach są zakryte. 
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Odkryjemy je dopiero w Wielki Piątek. Wasz krzyż także zakryjcie 

ozdobną serwetą.  

Dziś zakryty krzyż ozdabiamy 

palmami. Mogą to być zielone gałązki 

zerwane w lesie lub przygotowane 

z dziećmi palemki z bibuły, kwiaty wycięte 

z kolorowego papieru lub palemki 

wielkanocne namalowane farbami 

plakatowymi na kartonie. Palmami 

możemy udekorować wszystkie krzyże 

i obrazy religijne w całym domu. Inspiracje 

do przygotowania własnoręcznie palm 

znajdziecie na Pintereście, polecane przez nas podlinkujemy poniżej:  

https://pin.it/2UkY9GE  

https://pin.it/7rCkx2r  

https://pin.it/5c1ImCZ   

https://pin.it/5qKuDes  

https://pin.it/1pFfaST  

https://pin.it/3c1zK06  

Na stole pozostawmy także Pismo Święte otwarte na opisie 

Męki Pańskiej według św. Mateusza – Mt. 26, 14-27,66. Według 

zaleceń Rytuału Rodzinnego nie używamy dziś świec. 

 

Obrzędy liturgii domowej 
 

Radosna Ewangelia. W wybranym momencie dnia stajemy przy 

krzyżu. W rękach trzymamy palmy. Jedna z osób odczytuje fragment 

Ewangelii: 

P. Z Ewangelii według świętego Jana 

(J 12, 12-16) 

Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, 

że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł 

https://pin.it/2UkY9GE
https://pin.it/7rCkx2r
https://pin.it/5c1ImCZ
https://pin.it/5qKuDes
https://pin.it/1pFfaST
https://pin.it/3c1zK06
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Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi 

w imię Pańskie oraz «Król izraelski!»  

A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: 

Nie bój się, Córo Syjońska!  

Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu.  

Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy 

Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim 

było napisane i że tak Mu uczynili. 

Oto Słowo Pańskie 

Modlitwa błagalna. Kontynuujemy prośby, które zaczęliśmy przy 

śniadaniu. Poniżej kilka intencji, w jakich możecie się modlić: 

 Jezu, który wkraczając do miasta świętego zostałeś 

uwielbiony przez tłumy – spraw, niech cały świat uzna 

w Tobie swojego jedynego Zbawiciela i Pana. 

 Królu pokoju, wyśmiany i wyszydzony przez rzymskich 

żołnierzy – daj, aby wszystkie narody żyły w pokoju. 

 Cichy Baranku, który stałeś się posłuszny aż do śmierci 

 – spraw, abyśmy stale pełnili wolę Twego Ojca. 

 Dzieci hebrajskie składały Ci hołd, gdy wkraczałeś do 

Jerozolimy – zachowaj nasze dzieci w czystości serca, 

wierze i miłości. 

 Przeszedłeś przez ziemię dobrze czyniąc – udziel nam 

odwagi do świadczenia o Tobie w czasie epidemii 

i powstrzymaj tę chorobę, jeśli taka jest Twoja wola. 

Zakończcie prośby modlitwą Ojcze nasz… 

 

Błogosławieństwo. Na koniec Ojciec lub najstarsza osoba czyni znak 

krzyża na sobie i mówi: 

Niech krzyż Chrystusa będzie naszą chwałą i broni nas 

od wszelkiego grzechu na wieki wieków. 

Amen. 
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Propozycje modlitw 
 

W całym Kościele będziemy rozważać mękę Pana Jezusa  

z Ewangelii wg. św. Mateusza. Podzielmy się na role i wspólnie 

odczytajmy ten tekst. Tata niech mówi słowa Jezusa, mama niech 

będzie narratorem, a dzieci mogą wcielić się w tłum  

i poszczególnych bohaterów. Tekst do odczytania - Mt. 26, 14-27,66 

 

Wieczorem spotkajcie się na modlitwie dziesiątkiem różańca. 

Rozważcie trzecią tajemnicę światła: GŁOSZENIE KRÓLESTWA 

BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA. 
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Wielki Czwartek 
 

Wielki Czwartek to dzień, kiedy wspominamy ustanowienie 

Eucharystii i Kapłaństwa. Wracamy myślami do ostatniej wieczerzy, 

po której Jezus modlił się w Ogrójcu, został pojmany i spędził noc  

w więzieniu. 

 

Ogólne wskazówki 
 

Kulminacyjnym punktem Wielkiego Czwartku jest wieczorna 

kolacja, w czasie, której chcemy do stołu zasiąść z Chrustem. Jak 

przygotować się do kolacji: 

 Stół nakryjmy białym obrusem, na którym na środku 

stawiamy świecę i Pismo Święte otworzone na fragmencie 

Ewangelii Jana – J 13, 1-15 

 Przygotujmy smaczne postne potrawy. 

 Przygotowujemy podpłomyki, którymi podzielimy się  

w czasie kolacji: 

220 g mąki 

120 g ciepłej wody 

½ łyżeczki soli 

Ciasto dobrze wyrobić. 

Schłodzić w lodówce 30 

minut. Podzielić na trzy 

lub cztery części. Na 

oprószonym mąką blacie 

rozwałkować na 4-6 mm 

grubości. Na rozgrzanej, 

suchej patelni pieczemy 

po obu stronach aż się 

zarumieni.  

 Przygotowujemy naczynie z ciepłą wodą i ręcznik. 
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Jak najlepiej zaangażować dzieci w rozważania męki, śmierci  

i zmartwychwstania Pana Jezusa? Nasza córka uwielbia kolorować. 

Poniżej znajdziecie linki do kolorowanek i zagadek dotyczących 

wszystkich dni Triduum Paschalnego i Wielkanocy: 

 https://pin.it/6PMSVcr  

https://pin.it/6gDFVUl  

https://pin.it/3YEilxK 

https://pin.it/BFrMK6t  

 

Obrzędy liturgii domowej 
 

Ciemna Jutrznia. Wielki Czwartek zaczynamy modlitwą ciemnej 

jutrzni. To modlitwa, którą modli się tego dnia cały Kościół, wszyscy 

duchowni. Na końcu znajdziesz jej treść. Kliknij. W internecie 

będziemy mogli uczestniczyć w transmisjach, podczas których 

kapłani będą śpiewem modlili się tymi tekstami. Zachęcamy, by 

włączyć się w tę modlitwę. Możemy oczywiście tę wyjątkową 

wielkoczwartkową jutrznię odmówić indywidualnie lub tylko  

z rodziną. Jeśli nigdy nie odmawialiście brewiarza zachęcamy, by 

zapoznać się ze specyficznym sposobem tej modlitwy. W moich 

wspomnieniach wracam do lat dziecięcych, kiedy uczestniczyłem, 

jako ministrant w ciemnej jutrzni w kościele. Tekst tej modlitwy jest 

niezwykle przejmujący i pozwala na medytację ostatnich chwil 

ziemskiego życia Jezusa. 

 

Przed rozpoczęciem kolacji, bez 

żadnych słów wstępnych ojciec lub 

najstarsza osoba zapala świecę,  

a następnie powoli i z namaszczeniem 

odczytuje fragment z Ewangelii św. 

Jana – J 13, 1-15. 

 

https://pin.it/6PMSVcr
https://pin.it/6gDFVUl
https://pin.it/3YEilxK
https://pin.it/BFrMK6t
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Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła 

Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich 

na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł 

już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, 

wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł 

i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy 

prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy.  

I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był 

przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: 

«Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, 

co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». 

Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». 

Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał 

udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko 

nogi moje, ale i ręce, i głowę!».  Powiedział do niego Jezus: 

«Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty.  

I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy»*.  Wiedział bowiem, kto Go 

wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».   

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce* 

przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?  Wy 

Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo 

nim jestem.  Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to 

i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.  Dałem wam bowiem 

przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 

Obrzęd obmycia nóg. Jezus swoim 

uczniom umył nogi, dał świadectwo 

największej pokory i miłości. Pan 

zaprosił nas do tego samego. W ciszy 

najpierw ojciec umywa i całuje stopy 

wszystkim domownikom. Następnie 

czyni to matka i dzieci zaczynając od 

najstarszego.  
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Błogosławieństwo stołu. Ojciec 

lub najstarsza z osób modli się 

tymi słowami: Pobłogosław, 

Panie, naszą rodzinę 

zgromadzoną w Twoje imię, 

pobłogosław ten posiłek, tych, 

którzy go przygotowali i spraw, 

abyśmy miłowali się wzajemnie, 

jak Ty nas umiłowałeś. Który 

żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

AMEN.  

Obrzęd łamania się chlebem. Zanim 

zaczniemy jeść ojciec lub najstarsza 

osoba bierze do ręki przygotowany 

podpłomyk lub inne pieczywo  

i swoimi słowami dziękuje za chleb 

powszedni, za troskę Boga o naszą 

rodzinę, za pracę i dobro. Następnie 

rozdaje każdej osobie przy stole. 

 

Wszyscy spożywamy z radością wieczerzę. W tym czasie można 

odtwarzać z płyt religijną muzykę poważną. Ojciec usługuje i dba  

o radosny nastrój. Po zakończeniu kolacji na pustym stole pozostaje 

tylko płonąca świeca. Modlitwę dziękczynną po posiłku prowadzi 

matka. Na koniec wspólnie odmawiamy Ojcze nasz. 
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Przygotowanie ciemnicy. Według liturgii 

wielkoczwartkowej po Mszy wieczerzy 

Pańskiej Najświętszy Sakrament przenosi się 

do ciemnicy, gdzie adorujemy Pana Jezusa w 

nocy i cały kolejny dzień. Z racji, że nie 

możemy odwiedzić kościoła przygotujmy 

domową ciemnicę. Wieczorem spotykajmy 

się wspólnie przy stole i zorganizujmy takie 

miejsce. Może to być wydrukowany czarno-

biały obraz Pana Jezusa udekorowany 

żywymi kwiatami, świecami oraz znakami 

poniżenia i odrzucania np. własnoręcznie 

zrobiona z gałązek korona cierniowa, krata  

z patyków, trzcina, bicze, kielich, sznur.  

 

Modlitwa w ciemnicy. Ciemnica będzie miejscem naszej wspólnej  

i indywidualnej modlitwy. W wielkoczwartkowy wieczór 

rozpocznijmy razem czas czuwania i towarzyszenia Jezusowi  

w oczekiwaniu na Drogę Krzyżową. Modlitwę prowadzi ojciec lub 

najstarszy z obecnych: 

P. Panie Jezu Chryste, Tyś w Ogrodzie Oliwnym zanosił do 

Ojca prośby z „Głośnym wołaniem i płaczem” (Hbr 5,7) i nauczyłeś 

się posłuszeństwa z tego, coś wycierpiał (Hbr 5,8), prosimy Cię  

z głęboką wiara i ufnością: Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

P. Panie, przez Twoją uległość Ojcu wśród zmagań i cierpień 

wewnętrznych. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

P. Panie, przez lęk i smutek Ogrójca. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

P. Panie, przez wytrwałą modlitwę do Ojca. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

P. Panie, przez przyjęcie kielicha goryczy. 
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W. Zmiłuj się nad nami. 

P. Panie, przez osamotnienie wśród śpiących Apostołów. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

P. Panie, przez krwawy pot Twój. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

P. Jezu z Ogrójca, Pocieszycielu wszystkich cierpiących. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

P. Jezu w Ogrójcu zdradzony przez Twojego ucznia. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

P. Jezu, Ty w Ogrójcu dajesz nam wzór godzenia się z wolą 

Ojca. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

 

P. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość ku 

nam, gdyż ona to poprzez Ogrójec doprowadziła Cię do śmierci 

krzyżowej, której moc zbawczą zamknąłeś dla nas w Najświętszej 

Eucharystii. Spraw, abyśmy za Twoją bezgraniczną miłość odpłacili 

Ci naszą miłością ku Tobie, Panie, teraz i na wieki. 

W. Amen. 

Tak jak co roku mamy możliwość adoracji Pana Jezusa po 

liturgii Wielkoczwartkowej, tak dziś możemy poświęcić nasz 

wieczór na osobistą bądź rodzinną adorację, modlitwę, przebywanie 

z Nim (w zależności od Waszych preferencji i predyspozycji). 

 

Propozycje pieśni 
 

Tyś w Wieczerniku - 

https://www.youtube.com/watch?v=b2OxedTLwO0 

Jezusa Ukrytego - 

https://www.youtube.com/watch?v=8WFHBcox2CY 

O Mój Jezu W Hostii Skryty - 

https://www.youtube.com/watch?v=oy5XoAushKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=b2OxedTLwO0
https://www.youtube.com/watch?v=8WFHBcox2CY
https://www.youtube.com/watch?v=oy5XoAushKQ
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Propozycje modlitw 
 

Litania do Serca Pana Jezusa - 

https://www.youtube.com/watch?v=igYGNh1sd6Y&list=PLn3b3qHC

zxHaX5CEeP1JUEiKUvUNGZz60&index=26 

https://www.youtube.com/watch?v=igYGNh1sd6Y&list=PLn3b3qHCzxHaX5CEeP1JUEiKUvUNGZz60&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=igYGNh1sd6Y&list=PLn3b3qHCzxHaX5CEeP1JUEiKUvUNGZz60&index=26
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Wielki Piątek 
 

Wielki Piątek to dzień ciszy. Towarzyszymy Jezusowi w ostatnich 

godzinach życia, w czasie drogi krzyżowej, męki i śmierci na krzyżu. 

Dziś przenosi się Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego.  

 

Ogólne wskazówki 
 

W naszym przeżywaniu Triduum Paschalnego to dzień 

ciszy, medytacji i zapatrzenia w krzyż. Nie włączajmy dziś 

rozrywkowych programów telewizyjnych, ani nie słuchajmy 

muzyki. Niech dom wypełnia cisza przypominająca o męce 

Chrystusa. Odłóżmy smartfony i ograniczmy ich używanie do 

minimum. Wytłumaczmy dzieciom, dlaczego dziś nie tańczymy i nie 

słuchamy muzyki, a zabawy i zajęcia wybieramy bardziej stonowane 

i ograniczające hałas.  

 Spotykajmy się w naszej 

domowej ciemnicy. Medytujmy Słowo 

Boże, rozważajmy Drogę Krzyżową, 

próbujmy zrozumieć Bożą miłość do 

człowieka, znajdźmy czas na rachunek 

sumienia i duchową spowiedź.  

 Tradycja zaleca, by zachować 

w tym dniu post ścisły – czyli dwa 

lekkie posiłki i jeden do syta. Niektóre rodziny praktykują w tym 

wyjątkowym dniu post o chlebie i wodzie. Znajdźmy swój sposób, 

aby również naszym jadłospisem wyrazić czas Wielkiego Piątku. 
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Przygotowanie domu 
 

Zasłonięty krzyż, który w Niedzielę 

Palmową przygotowywaliśmy 

 i ozdabialiśmy palmami stanie się dziś 

przedmiotem naszej głównej uwagi. 

Zdejmujemy ozdoby, lecz pozostawiamy go 

zakrytego. Stawiamy w widocznym 

miejscu. Może znajdować się przy domowej 

ciemnicy.  

 

Obrzędy liturgii domowej 
 

Ciemna Jutrznia. Wielki Piątek zaczynamy modlitwą ciemnej 

jutrzni. To modlitwa, która modli się tego dnia cały Kościół, wszyscy 

duchowni. Na końcu znajdziesz jej treść. Kliknij. W internecie 

będziemy mogli uczestniczyć w transmisjach, podczas których 

kapłani będą śpiewem modlili się tymi tekstami. Zachęcamy, by 

włączyć się w tę modlitwę. Możemy oczywiście tę wyjątkową 

wielkopiątkową jutrznię odmówić indywidualnie lub tylko z rodziną. 

Jeśli nigdy nie odmawialiście brewiarza zachęcamy, by zapoznać się 

ze specyficznym sposobem tej modlitwy. Tekst tej modlitwy jest 

niezwykle przejmujący i pozwala na medytację męki i śmierci Pana 

Jezusa. 
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Godzina 15:00. Przed godziną 15:00 

zgromadźmy się wszyscy przy krzyżu. Ciemnicę 

przeróbmy na domową Kalwarię. Na stole niech 

zostanie zasłonięty krzyż postawiony na białej 

serwecie, narzędzia męki – młotek i gwoździe, 

cierniowa korona. O godzinie 15.00 zapalimy 

świecę i odmówimy koronkę do Bożego 

Miłosierdzia. 

 

 

Adoracja Krzyża. Wieczorem po ostatnim 

posiłku gromadzimy się wokół krzyża. 

Możemy zacząć od zaśpiewania pieśni „Ludu 

mój ludu, cóżem Ci uczynił”. Następnie 

ojciec lub najstarsza z osób zdejmuje po kolei 

materiał, którym zakryty jest krzyż – najpierw 

prawe ramię, następnie lewe ramię a na 

koniec górna część. Po każdym częściowym 

odsłonięciu wypowiadane są słowa: 

P. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. 

W. Pójdźmy z pokłonem. 

 

Gdy krzyż zostanie całkowicie odsłonięty stawiamy go na białej 

serwecie. 

 

Opis męki Pańskiej. Następnie głowa rodziny odczytuje opis męki 

Chrystusa, według św. Jana – J 19, 1-42. Możemy również odczytać 

ten fragment z podziałem na rolę: Jezus, narrator, tłum, inni 

bohaterowie. 

 

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.  

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli 
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Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: 

«Witaj, Królu Żydowski!» I policzkowali Go. A Piłat ponownie 

wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam Go do 

was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej 

winy». Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej  

i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek». Gdy 

Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!» 

Rzekł do nich Piłat: «Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie 

znajduję w Nim winy». Odpowiedzieli mu Żydzi: «My mamy Prawo, 

a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem 

Bożym». Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. 

Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: «Skąd Ty jesteś?» Jezus 

jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: «Nie 

chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie 

i mam władzą Ciebie ukrzyżować?» Jezus odpowiedział: «Nie 

miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. 

Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie». Odtąd Piłat 

usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz, 

nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, 

sprzeciwia się Cezarowi». 

Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na 

zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po 

hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około 

godziny szóstej. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» A oni krzyczeli: 

«Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla 

waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza 

Cezarem nie mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go 

ukrzyżowano. 

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na 

miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się 
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Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim 

dwóch innych, z jednej 

 i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. 

Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go 

umieścić na krzyżu. A było napisane: «Jezus 

Nazarejczyk, Król Żydowski». Ten napis 

czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie 

ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A 

było napisane w języku hebrajskim, łacińskim 

i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do 

Piłata: «Nie pisz: Król Żydowski, ale że On 

powiedział: Jestem Królem Żydowskim». 

Odparł Piłat: «Com napisał, napisałem». Żołnierze zaś, gdy 

ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla 

każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była 

szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: «Nie 

rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć». Tak 

miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los 

rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki 

Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus 

ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do 

Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto 

Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się 

wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. 

Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy 

Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę 

oddał ducha.  

 

W tym momencie klękamy i dziękujemy w ciszy Jezusowi za to, że 

zbawił nas przez śmierć na krzyżu. Następnie ojciec lub najstarsza 
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osoba bierze krzyż i całuje stopy Jezusa. Podaje go do ucałowania 

wszystkim obecnym.  

 

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie 

pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był 

wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano 

golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali 

golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli 

ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, 

nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok 

i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który 

widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, 

abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: 

Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi 

Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili. 

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz 

ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać 

ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. 

Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do 

Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry  

i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem  

z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na 

miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy 

grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo.  Tam to więc, ze względu 

na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób 

znajdował się w pobliżu. 

 

Modlitwa błagalna. Wszyscy wspólnie zanosimy do Boga prośby. 

Każde wezwanie może czytać ktoś inny. Możemy dodać swoje 

prośby. 

P. Ze szczerą miłością pokłońmy się naszemu Odkupicielowi, który 

za nas został umęczony i złożony do grobu. Błagajmy Go z pokorą: 
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Chryste, nasz Panie i Mistrzu, posłuszny za nas aż do śmierci, - naucz 

nas, abyśmy zawsze byli posłuszni woli Ojca. Ciebie prosimy… 

W. Wysłuchaj nas Panie. 

P. Chryste, nasz Królu, Ty stałeś się pośmiewiskiem ludzi i z pokorą 

znosiłeś wszelkie obelgi, - naucz nas, jak mamy cierpieć dla Twego 

imienia. Ciebie prosimy… 

W. Wysłuchaj nas Panie. 

P. Chryste, nasz Zbawicielu, Ty rozciągnąwszy ręce na krzyżu, 

przyciągnąłeś do siebie wszystko, - zgromadź w Królestwie Twoim 

wszystkie rozproszone dzieci Boże. Ciebie prosimy… 

W. Wysłuchaj nas Panie. 

P. Chryste, nasze życie. Ty umierając na drzewie krzyża zniweczyłeś 

piekło wraz ze śmiercią, - daj nam umierać razem z Tobą, abyśmy  

z Tobą chwalebnie zmartwychwstali. Ciebie prosimy… 

W. Wysłuchaj nas Panie. 

P. Chryste, nasz Zbawicielu, Ty oddałeś życie za umiłowanych 

braci; - spraw, abyśmy tą samą miłością wzajemnie się miłowali. 

Ciebie prosimy… 

W. Wysłuchaj nas Panie. 

Ojcze nasz… 

P. Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na tę rodzinę Twoją, za którą nasz 

Pan, Jezus Chrystus, nie zawahał się oddać w ręce złoczyńców  

i poddać Męce Krzyża. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 

Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.  

W. Amen. 

 

Na zakończenie możemy zaśpiewać pieśń pasyjną np. Odszedł 

Pasterz nasz. 

Na stole na całą noc i Wielką Sobotę pozostaje krzyż wraz ze świecą, 

którą zapalmy w momentach gromadzenia się przy krzyżu. 

 

Propozycje pieśni 
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Chwała Chrystusowi - 

https://www.youtube.com/watch?v=I0xSd8rOwwc 

Trisagion 1 - https://www.youtube.com/watch?v=YVFGrxIKXFk 

Zawitaj Ukrzyżowany - https://www.youtube.com/watch?v=ka-

BTipqXbM 

Witaj, głowo (Do twarzy Chrystusa) - 

https://www.youtube.com/watch?v=huP7MrrNdro 

Krzyżu Święty - https://www.youtube.com/watch?v=ZgXvGx3MU1k 

Króla wznoszą się znamiona - 

https://www.youtube.com/watch?v=PeujcOYMlp0 

Tak bowiem Bóg umiłował świat - 

https://www.youtube.com/watch?v=qFwwQc6WdT4 

Stała Matka Boleściwa - 

https://www.youtube.com/watch?v=gZWHykLIys0 

Propozycje modlitw 
 

Droga Krzyżowa z ks. Piotrem Pawlukiewiczem - 

https://www.youtube.com/watch?v=kCw9kCG_06s 

 

Gorzkie Żale na dominikanie.pl: 

cz. 1 - https://www.youtube.com/watch?v=D_xDkZkTqBQ 

cz. 2 - https://www.youtube.com/watch?v=_KDqFHiNDPI 

cz. 3 - https://www.youtube.com/watch?v=HdMfsRRdl_4 

 

Różaniec część bolesna z o. Adamem Szustakiem OP- 

https://www.youtube.com/watch?v=qPFbWKMOHCs 

 

Litania do Krwi Chrystusa, śpiewa Michał Niemiec - 

https://www.youtube.com/watch?v=8ctTj29fJoI 

https://www.youtube.com/watch?v=I0xSd8rOwwc
https://www.youtube.com/watch?v=YVFGrxIKXFk
https://www.youtube.com/watch?v=ka-BTipqXbM
https://www.youtube.com/watch?v=ka-BTipqXbM
https://www.youtube.com/watch?v=huP7MrrNdro
https://www.youtube.com/watch?v=ZgXvGx3MU1k
https://www.youtube.com/watch?v=PeujcOYMlp0
https://www.youtube.com/watch?v=qFwwQc6WdT4
https://www.youtube.com/watch?v=gZWHykLIys0
https://www.youtube.com/watch?v=kCw9kCG_06s
https://www.youtube.com/watch?v=D_xDkZkTqBQ
https://www.youtube.com/watch?v=_KDqFHiNDPI
https://www.youtube.com/watch?v=HdMfsRRdl_4
https://www.youtube.com/watch?v=qPFbWKMOHCs
https://www.youtube.com/watch?v=8ctTj29fJoI
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Wielka Sobota 
 

Wielka Sobota to dzień ciszy i nadziei 

na zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Adorujemy Pana Jezusa w grobie, 

szykujemy się na jutrzejsze 

świętowanie. W nocy uczestniczymy 

w najważniejszym wydarzeniu  

w roku – Wigilii Paschalnej w czasie, 

której przezywamy liturgię Światła, 

Wody, Słowa i Eucharystii.  

 

Ogólne wskazówki 
 

Dzisiejszy dzień 

przeżywamy w spokoju. 

Skupiamy się na Panu 

Jezusie, którego ciało 

spoczywa w grobie. Możemy 

słuchać spokojnych pieśni 

pasyjnych. Dziś 

przygotowujemy się na 

jutrzejsze świętowanie. 

Malujemy pisanki, gotujemy 

potrawy na wielkanocne śniadanie. W nocy Pan Jezus 

zmartwychwstanie, chcemy od Niego czerpać życie i wspominać te 

najważniejsze dla katolików święto.  
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Dziś dzień, kiedy chcemy 

pamiętać o wszystkich braciach  

i siostrach na świecie, szczególnie 

tych potrzebujących. To w Wielką 

Sobotę w czasie święcenia 

pokarmów dzieci przynoszą 

Wielkopostną Jałmużnę  

w skarbonkach Caritas. Chcemy 

dziś pamiętać o potrzebujących. 

Porozmawiajmy, kogo chcielibyśmy wesprzeć. Nie możemy 

wychodzić z domu, jednak możemy przelać jałmużnę na konto 

wybranej Fundacji. Celebrujmy ten moment. Pamiętajmy też  

o naszych parafiach, w których mieszkamy – teraz, w czasie 

epidemii kapłani muszą utrzymać budynek kościoła. Na pewno 

znajdziemy sposób, aby ich wesprzeć.  

 

Przygotowanie domu 
 

W oczekiwaniu na 

zmartwychwstanie pragniemy 

udekorować nasz dom. Jutro 

święto – niedziela 

wielkanocna. O ozdobach 

pomyślmy już dziś. 

Pomalujmy wspólnie kolorowe 

pisanki, symbol życia. 

Zielonymi gałązkami udekorujmy krzyż i obraz Pana Jezusa. 

Naszykujmy baranka – możemy ulepić go z plasteliny. Niech nasz 

dom będzie wyglądał odświętnie. W ozdabianie domu zaangażujmy 

się całymi rodzinami. Dzieci chętnie przygotują plastyczne, 

wielkanocne prace. Znaleźliśmy kilka pomysłów, które możemy 

wspólnie wykonać. Poniżej umieszczamy linki:  

https://pin.it/1lO8QhF  

https://pin.it/1lO8QhF
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https://pin.it/7I6laTl  

https://pin.it/1oXxvDG  

https://pin.it/4MaeTpp  

https://pin.it/6lqd27y  

https://pin.it/3Gkurbd  

 

Na stole, obok krzyża postawmy Paschał 

Domowy. To okazała świeca z umieszczonymi na 

niej symbolami wielkanocnymi: barankiem, 

pięcioma małymi krzyżykami symbolizującymi 

pięć ran Jezusa, litery Alfa i Omega, postacią 

zmartwychwstałego lub napisem Alleluja. Jeśli nie 

mamy gotowego paschału to możemy wraz dziećmi 

tymi symbolami udekorować nową, białą świecę. 

Paschał dekorujemy świeżymi gałązkami lub 

kwiatami. Będzie on znakiem nowego ognia, 

światła, które oświetla ciemności naszego życia  

– Jezusa Zmartwychwstałego.  

Tradycyjnie w Wielką Sobotę całymi rodzinami zanosimy 

pokarm do kościołów, by zostały pobłogosławione. Poświęcenie 

pokarmów odbędzie się jutro przed śniadaniem. Przygotowywanie 

koszyczków z jedzeniem przynosi wiele radości dzieciom. Możemy 

w ciągu dnia przygotować taki koszyczek, który postawimy jutro na 

stole. Poniżej znajdziecie link do kart z wytłumaczeniem symboliki 

poszczególnych pokarmów -> https://pin.it/3kzoRm8  

 

Obrzędy liturgii domowej 
 

Ciemna Jutrznia. Wielką Sootę zaczynamy modlitwą ciemnej 

jutrzni. To modlitwa, którą modli się tego dnia cały Kościół, wszyscy 

duchowni. Na końcu znajdziesz jej treść. Kliknij. W internecie 

będziemy mogli uczestniczyć w transmisjach, podczas których 

kapłani będą śpiewem modlili się tymi tekstami. Zachęcamy, by 

https://pin.it/7I6laTl
https://pin.it/1oXxvDG
https://pin.it/4MaeTpp
https://pin.it/6lqd27y
https://pin.it/3Gkurbd
https://pin.it/3kzoRm8
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włączyć się w tę modlitwę. Możemy oczywiście tę wyjątkową 

wielkosobotnią jutrznię odmówić indywidualnie lub tylko z rodziną. 

Jeśli nigdy nie odmawialiście brewiarza zachęcamy, by zapoznać się 

ze specyficznym sposobem tej modlitwy. Tekst tej modlitwy jest 

niezwykle przejmujący i pozwala na medytację chwil po śmierci 

Pana Jezusa złożenia do grobu i zejścia do piekieł. 

 

 

Poświęcenie paschału rodzinnego. 

Znakiem obecności Chrystusa  

w naszym domu jest paschał. Po 

zmroku gromadzimy się wokół 

nowego paschału. Przygotowujemy 

Pismo Święte i zapałki, każdy ma  

w rękach swoją gromnicę. Modlitwie 

przewodniczy ojciec lub najstarsza 

osoba. 

 

P. W imię Ojca i Syna i ducha Świętego. 

W. Amen. 

P. Mroki naszego domu za chwilę rozjaśni światło Chrystusa 

Zmartwychwstałego. Płonący paschał mówić nam będzie  

o obecności pośród nas Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest 

światłością świata. 

 

Gasimy wszystkie światła w domu i ojciec zapala paschał mówiąc: 

P. Światłości najświętsza odblasku chwały Ojca, Jezu Chryste, Tobie 

chwała na wieki. 

O. Tobie chwała na wieki 

P. Prosimy Cię Panie, niech ta świeca ofiarowana na chwałę 

Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mroki tej nocy. 

Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze 

światłami nieba, niechaj płomień jej doczeka się wschodu słońca, 
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które nie zna zachodu, Chrystusa Syna Twojego, który wróciwszy  

z otchłani pogodnie zajaśniał ludzkości. On żyje i króluje przez 

wszystkie wieki wieków. 

W. Amen. 

P. W czasie Chrztu świętego nowe życie Chrystusa 

Zmartwychwstałego otrzymaliśmy mocą Ducha Świętego. Niech 

dzięki łasce Bożej stale trwa w każdym z nas. 

Wszyscy zapalamy swoje gromnice od paschału. 

 

Przekazanie wiary. Jeśli w obrzędzie 

uczestniczą dzieci. Najmłodsze, 

które potrafi mówić pyta rodziców: 

„Czym ta noc różni się od 

wszystkich pozostałych?”. Rodzice 

sami muszą odpowiedzieć, to 

moment dania świadectwa  

i przekazania wiary z pokolenia na 

pokolenie. 

 

Ewangelia o Zmartwychwstaniu. Ojciec lub najstarsza osoba 

odczytuje fragment Ewangelii według św. Jana o zmartwychwstaniu 

– J 20, 19-23 

 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 

uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 

uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 

wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych 

słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane». 

P. Oto Słowo Pańskie 
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W. Chwała Tobie, Chryste. 

 

Poświęcenie wody. Szykujemy małe naczycie z wodą i kropidło. 

Ojciec lub najstarsza z osób odczytuje modlitwę błogosławieństwa 

wody, którą zostaniemy pokropieni na pamiątkę Chrztu świętego. 

P. Błogosławiony jesteś Panie, Boże 

wszechmogący. Ty zechciałeś nas 

pobłogosławić i wewnętrznie odnowić  

w Chrystusie, który jest żywą wodą naszego 

zbawienia. Przez pokropienie lub 

przeżegnanie się tą wodą otaczaj nas opieką, 

abyśmy przemienieni mocą Ducha 

Świętego, zawsze postępowali drogą 

nowego życia. Przez Chrystusa, Pana 

naszego.  

W. Amen. 

 

Ojciec zanurza rękę w wodzie i czyni znak krzyża, następnie podaje 

wodę każdemu z domowników. Woda zostaje na stole do jutra, kiedy 

to przed śniadaniem skropiony zostanie nią cały dom. 

 

Uroczyste Błogosławieństwo. Na koniec ojciec żegna się, a wraz  

z nim wszyscy obecni i mówi: 

P. Niech w czasie tych uroczystości paschalnych błogosławi nas  

i w dobroci swojej chroni od wszelkiego grzechu Wszechmogący 

Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty. 

W. Amen. 

 

Teraz każdy błogosławi każdego swoimi słowami. Czyniąc na czole 

każdej osoby znak krzyża i całując je. 
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Propozycje modlitw 
 

Litania do Wszystkich Świętych - 

https://www.youtube.com/watch?v=aBxZtCimdm0 

 

Różaniec część chwalebna z o. Adamem Szustakiem OP - 

https://www.youtube.com/watch?v=gA9ukB5cXhQ 

https://www.youtube.com/watch?v=aBxZtCimdm0
https://www.youtube.com/watch?v=gA9ukB5cXhQ
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Niedziela Wielkanocna 
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to dzień, kiedy rano 

towarzyszymy kobietom, które odnalazły pusty grób. Cieszymy się 

ze zmartwychwstania.  

 

Przygotowanie domu 
 

To dzień wielkiej radości. 

Niech nasz strój i wystrój domu 

będzie odzwierciedlał to szczęście. 

Stół uroczyście nakrywamy.  

W centralnym miejscu stawiamy 

paschał, baranka wielkanocnego  

i jaja. Ozdabiamy wszystko 

kwiatami, zielonymi gałązkami, 

rzeżuchą – rzeczy te symbolizują 

nowe życie otrzymane na chrzcie 

świętym.  Przygotujmy uroczyste śniadanie. Najlepsza zastawa. 

Rozmaite i ulubione potrawy. 

 

Obrzędy liturgii domowej 
 

Pozdrowienie i Exsultet. Ojciec rodziny zapala paschał i wznosząc 

go w do góry mówi: 

P. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja. 

W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. 

Następnie śpiewamy lub odsłuchujemy orędzie Wielkanocne - 

Exsultet! - https://www.youtube.com/watch?v=XwGqXKeAM5I 

 

Odczytujemy fragment Ewangelii według św. Łukasza  

o zmartwychwstaniu – Łk 24, 36-43 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XwGqXKeAM5I
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A gdy rozmawiali o tym, On sam 

stanął pośród nich i rzekł do 

nich: «Pokój wam!» 

Zatrwożonym i wylękłym 

zdawało się, że widzą ducha. 

Lecz On rzekł do nich: «Czemu 

jesteście zmieszani i dlaczego 

wątpliwości budzą się  

w waszych sercach? Popatrzcie 

na moje ręce i nogi: to Ja 

jestem. Dotknijcie się Mnie  

i przekonajcie: duch nie ma 

ciała ani kości, jak widzicie, że 

Ja mam». Przy tych słowach 

pokazał im swoje ręce i nogi. 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, 

rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek 

pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. 

P. Oto Słowo Pańskie. 

W. Chwała Tobie, Chryste. 

 

Pokropienie wodą święconą. Ojciec zanurza kropidło w poświęconej 

wczoraj wodzie i kropi wszystkich obecnych, cały dom, podwórko  

i budynki gospodarcze. W tym czasie inne osoby mogą śpiewać 

wielkanocną pieśń np. Oto są Baranki młode. 

P. Niech ta woda święcona przypomni nam nasze zanurzenie 

chrzcielne w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, i powołanie do 

życia w wolności dzieci Bożych. 
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Błogosławieństwo pokarmu. 

Wszystkie potrawy znajdują 

się już na stole. Ojciec lub 

najstarsza z osób wypowiada 

słowa błogosławieństwa 

pokarmu. 

P. Prośmy Chrystusa Pana, 

zawsze obecnego wśród tych, 

którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół 

wielkanocny. 

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy. 

P. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś 

uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień 

Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś 

z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby 

spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać 

Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dzień 

Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim 

życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba  

i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław † ten chleb  

i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym 

nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po 

swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich 

uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat  

z grzechów, pobłogosław † to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, 

które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego  

i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej 

Wieczerzy. Pobłogosław także † naszą sól, aby chroniła nas od 

zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław  

† te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie 

rodziny i bliskich, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, 

że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej 

tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.  
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W. Amen 

 

Ojciec skrapia wodą święconą potrawy znajdujące się na stole.   

 

Życzenia wielkanocne. Ojciec rodziny składa życzenia 

domownikom, później każdy ma możliwość powiedzieć swoje 

życzenia. 

P. Kochani, wieść o zmartwychwstaniu Pana przemieniła Apostołów 

i napełniła wszystkich ogromną radością. Tę radość przeżywają 

wszyscy uczniowie Chrystusa przez wszystkie wieki. Niech ona 

będzie również i naszym udziałem. Życzę wszystkim i sobie tego, by 

Chrystus Zmartwychwstały stale był gościem naszego domu,  

a pokój, który przez swoje zmartwychwstanie ogłosił całemu światu, 

by gościł stale w naszych sercach. Na znak wzajemnej życzliwości  

i miłości, która jednoczy nas we wspólnotę, podzielmy się 

poświęconym przed chwilą jajkiem – symbolem życia. Ogarnijmy 

myślą cały świat i prośmy naszego Boga: 

Ojcze nasz… 

 

P. Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam 

bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna: spraw, 

abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej w Twoim 

Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen 

 

Ojciec podaje każdemu z uczestników 

kawałek jajka, po czym wszyscy 

zasiadają do stołu i spożywają  

z radością przygotowane potrawy 

wielkanocne.  

 

Po skończonym posiłku możemy odśpiewać uroczysty hymn Te 

Deum - https://www.youtube.com/watch?v=2UN35U5xFZM 

https://www.youtube.com/watch?v=2UN35U5xFZM
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Propozycje pieśni 
 

Oto są Baranki młode - https://www.youtube.com/watch?v=w-

N48FvzhwU 

 

Playlista Pieśni Wielkanocnych do włączenia przy śniadaniu - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtKZItmc7JeVEMlLMJC2ks

AEn4uaCruiE 

 

Propozycje modlitw 
 

O 15.00 w intencjach papież Franciszka odmówny Koronkę do 

Bożego Miłosierdzia 

https://www.youtube.com/watch?v=w-N48FvzhwU
https://www.youtube.com/watch?v=w-N48FvzhwU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtKZItmc7JeVEMlLMJC2ksAEn4uaCruiE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtKZItmc7JeVEMlLMJC2ksAEn4uaCruiE
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Zakończenie 

 Dziękujemy, że przeżyłeś z nami #DomowąWielkanoc. Na 

koniec chcielibyśmy poprosić Cię: jeśli chciałbyś podzielić się  

z nami swoimi uwagami odnośnie tej publikacji lub świadectwem 

przeżycia tej wyjątkowej Wielkanocy napisz na adres: 

kontakt@szczesliwarodzina.com – możesz wysłać nam zdjęcia, 

które pokażemy światu na naszym Instagramie. 

 Publikację tę udostępniliśmy Ci za darmo wierząc, że 

pomoże Ci owocniej spędzić Triduum Paschalne i Wielkanoc  

w domu z rodziną. Prowadzimy portal www.szczesliwarodzina.com 

i sklep z grafikami inspirowanymi Słowem Bożym 

www.pracowniaoblok.pl. Będzie na bardzo miło jeśli w ramach 

wdzięczności odwiedzisz te miejsca i pozostawisz polubienie lub 

komentarz.  

Jeśli Twoja sytuacja na to pozwala to zachęcamy do zakupu 

jakiegokolwiek produktu z naszej Pracowni Obłok – szczególnie 

polecamy akwarelowy obraz Jezusa Miłosiernego (już za tydzień 

Niedziela Miłosierdzia Bożego), to nasz najnowszy produkt. Za 

każdy zakup będziemy bardzo wdzięczni – to pozwoli przetrwać 

nam trudne czasy. Jest również możliwość zakupienia cegiełki  

o dowolnej kwocie na rozwój naszej działalności ewangelizacyjnej 

– przeczytaj więcej na www.pracowniaoblok.pl. 

Pozdrawiamy serdecznie i pamiętamy o Tobie w modlitwie.  

Karolina i Maciej Piechowie 

 

 

mailto:kontakt@szczesliwarodzina.com
http://www.szczesliwarodzina.com/
https://pracowniaoblok.pl/pl/p/Cegielka-na-ewangelizacje-DomowaWielkanoc/84
https://pracowniaoblok.pl/pl/p/Cegielka-na-ewangelizacje-DomowaWielkanoc/84
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CIEMNA JUTRZNIA TRIDUUM PASCHALNEGO 

 

WIELKI CZWARTEK  

  

K: † Panie, otwórz wargi moje.  

W: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.  

  

W Wielki Czwartek Godzina Czytań, a zwłaszcza Jutrznia, mówią 

o męce Zbawiciela, którą przyjął wypełniając wolę Ojca. Hymn tego dnia 

mówi: „Oto znaki Bożej męki: żółć, plwociny, ocet, gwoździe i żelazna 

włócznia”. W modlitwach mowa jest o cierpieniach duszy Chrystusa  

w Ogrójcu. Treny Jeremiasza proroka bolejącego nad upadkiem Jerozolimy 

wskazują jak Zbawiciel bolał nad upadkiem duszy ludzkiej. Dlatego 

powtarza się wezwanie: „Nawróć się do Pana Boga swojego”. Jutrznia 

nawiązuje również do Wieczernika, do ustanowienia Najświętszego 

Sakramentu. „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami zanim będę 

cierpiał”.  

Mowa jest też o zdradzie Judasza ku ostrzeżeniu, by 

niewdzięcznością nie płacić Zbawicielowi za Jego Ofiarę zbawczą  

i wszystkie wysłużone dla nas łaski. Czytanie Listu do Hebrajczyków 

ukazuje Chrystusa jako najwyższego Kapłana, który złożył siebie w ofierze 

na krzyżu, aby wyrwać nas śmierci i dać nam życie i nadzieję zbawienia,  

w co głęboko wierzymy.  

   

Psalm 100  

Radość wchodzących do świątyni 

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa  

(św. Atanazy)  

  

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana,  który dla nas 

był kuszony i ukrzyżowany. 

1. Wykrzykujcie na cześć Pana, 

wszystkie ziemie, * służcie Panu z 

weselem. Stańcie przed obliczem 

Pana * z okrzykami radości.  

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana,  który dla nas 

był kuszony i ukrzyżowany.  

2. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, * On 

sam nas stworzył,  

Jesteśmy Jego własnością, *  
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Jego ludem, owcami Jego pastwiska.  

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który dla nas był 

kuszony i ukrzyżowany.  

3. W Jego bramy wstępujcie z 

dziękczynieniem, †  

z hymnami w Jego przedsionki, * chwalcie 

i błogosławcie Jego imię.  

Albowiem Pan jest dobry, †  

Jego łaska trwa na wieki, *  

a Jego wierność przez pokolenia.  

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana,  który dla nas 

był kuszony i ukrzyżowany.  

4. Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, * i 

na wieki wieków. Amen.  

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana,  który dla nas 

był kuszony i ukrzyżowany.  

  

GODZINA CZYTAŃ 

   

HYMN 

1. Sław, języku, bój chwalebny, dzieje walki niezrównanej, I opiewaj 

triumf krzyża hymnem pełnym uwielbienia, Na nim bowiem 

Odkupiciel był zabity, lecz zwyciężył.  

2. Gdy praojciec zbuntowany wziął w swe usta zgubny owoc,  

Uległ śmierci w nim ukrytej; wtedy Stwórca się zmiłował Wybierając 

nowe drzewo, by dawnego zniszczyć skutki.  

3. Postanowił Bóg wszechmocny dla ratunku wszystkich ludzi, aby szatan, 

ojciec kłamstwa, był zwiedziony swym podstępem; To zaś, czym nas 

wróg poraził, było naszym uzdrowieniem.  

4. Kiedy czas już się wypełnił i nastała pora święta, Ojciec posłał 

swego Syna, Stworzyciela całej ziemi, Który z łona dziewiczego  

w ludzkiej zrodził się postaci.  

5. On, przeżywszy między nami jako człowiek lat trzydzieści,  

Z własnej woli przyjął mękę; wypełniając zbawcze dzieło Na 

krzyżowej zawisł belce jak baranek przebłagalny.  

6. Cześć niech będzie Bogu Ojcu i Synowi Jedynemu  
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Razem z Duchem równym Obu; chwała Bogu w Trójcy Świętej, Który 

darzy nas i chroni swoją łaską miłosierną.   

 Amen.  

 

PSALMODIA 

 Psalm 69, 2-22. 30-37   

Gorliwość o dom Twój mnie pożera Dali Mu pić 

wino zaprawione goryczą 

(Mt 27, 34)  

 I  

Ant. Zmęczyłem się krzykiem *  

wypatrując mego Boga.  

Wybaw mnie, Boże, * 

 bo woda mi sięga po szyję.  

Ugrzązłem w błotnej topieli *  

i nie mogę znaleźć oparcia.  

Trafiłem na wodną głębinę *  

i nurt mnie porywa ze sobą.  

Zmęczyłem się krzykiem i ochrypło mi gardło, *  

osłabły mi oczy od wypatrywania mego Boga.  

Liczniejsi od włosów na mej głowie *  

są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu.  

Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani; * 

 czyż mam oddać to, czego nie zabrałem?  

Boże, Ty znasz mój brak rozumu, *  

moje przestępstwa nie są dla Ciebie tajne.  

Niech przeze mnie wstyd nie okrywa tych, co Tobie ufają, * 

Panie Zastępów.  

Niech nie rumienią się z mego powodu, *  

którzy Ciebie szukają, Boże Izraela.  

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, *  

hańba twarz mi okrywa.  

Dla braci moich stałem się obcym * 

 i cudzoziemcem dla synów mej matki.  

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera * 

 i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.  

Utrapiłem siebie postem, *  

a spotkały mnie za to zniewagi.  
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 Przywdziałem wór jako szatę *  

i stałem się pośmiewiskiem dla innych.  

Obmawiają mnie siedzący w bramie, *  

urągają mi pijący wino.  

 Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

 Ant. Zmęczyłem się krzykiem *  

wypatrując mego Boga.  

  

II 

 Ant. Dali mi żółć jako pokarm, †  

a gdy byłem spragniony, *  

poili mnie octem.  

Panie, modlę się do Ciebie, *  

w czas łaski, o Boże.  

Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *  

w Twojej zbawczej wierności.  

Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął,  

† wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, *  

ratuj mnie z wodnej głębiny.  

Niechaj nie porwie mnie nurt wody, †  

niech nie pochłonie mnie głębia, *  

niech się nie zamknie nade mną paszcza otchłani.  

Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa, *  

spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.  

Przed sługą Twoim nie ukrywaj oblicza, *  

wysłuchaj mnie prędko, bo jestem w ucisku.  

Zbliż się do mnie i mnie wybaw, *  

uwolnij mnie na przekór moim wrogom.  

Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i niesławę, *  

wszyscy, co mnie dręczą, są przed Twymi oczami.  

Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło, †  

czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił, *  

i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.  

Domieszali trucizny do mego pokarmu, *  

a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.  
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Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

 i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Dali mi żółć jako pokarm, †  

a gdy byłem spragniony, *  

poili mnie octem.  

  

III 

 Ant. Szukajcie Boga, *  

a wasze serce ożyje.  

Jestem nędzny i pełen cierpienia, *  

niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.  

Pieśnią chcę chwalić imię Boga *  

i wielbić Go z dziękczynieniem. 

Będzie to Bogu milsze od ofiary z bawołu *  

i z cielca, który już ma rogi i racice.  

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *  

niech ożyje serce szukających Boga. 

Bo Pan wysłuchuje biednych *  

i swoimi więźniami nie gardzi. 

Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *  

morze i wszystko, co w nim żyje. 

Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, *  

tam będą mieszkać i mieć posiadłości.  

To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *  

miłujący Jego imię przebywać tam będą.  

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Szukajcie Boga, *  

a wasze serce ożyje.  

 

K: Gdy zostanę wywyższony nad ziemię.  

W: Przyciągnę wszystkich do siebie.  
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I CZYTANIE 

Jezus Chrystus najwyższym kapłanem  

  

Z Listu do Hebrajczyków (4, 14 - 5, 10)  

Bracia: Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez 

niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie 

takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym 

słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo,  

z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy 

otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej 

chwili.   

Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany 

w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. 

Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam 

podlega słabości. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego 

siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz 

tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się 

arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś 

moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”, jak i w innym miejscu: „Tyś jest 

kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”. 

Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące 

prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został 

wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się 

posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się 

sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany 

przez Boga „kapłanem na wzór Melchizedeka”.  

  

 

 

RESPONSORIUM (Hbr 5, 8. 9. 7) 

K: Chrystus, † chociaż był Synem Bożym,   

W: nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. *  I stał się 

sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go 

słuchają.  

K: Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił  gorące 

prośby i został wysłuchany dzięki swej uległości.   

W: I stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich,  którzy Go 

słuchają.  
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II CZYTANIE 

Baranek złożony w ofierze  wyrwał nas śmierci, by dać nam życie 

   

Homilia paschalna Melitona z Sardes, biskupa          (nr 65-71)  

 Prorocy przepowiedzieli wiele rzeczy o tajemnicy Paschy, którą jest 

Chrystus. „Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen”. On zstąpił 

z nieba na ziemię dla cierpiącego człowieka i przyoblókłszy się w jego ciało 

w łonie Dziewicy wyszedł stamtąd jako człowiek. Biorąc ciało podległe 

cierpieniu, wziął na siebie mękę cierpiącego człowieka i zniszczył ją. 

Duchem zaś, który nie mógł umrzeć, zabił śmierć – morderczynię 

człowieka. 

Przywiedziony jak jagnię i zabity jak owca, wybawił nas niby  

z Egiptu od służby temu światu i wyzwolił nas z niewoli diabła, jakby z ręki 

faraona. Dusze nasze naznaczył własnym Duchem, a członki naszego ciała 

pomazał swoją krwią. 

On jest Tym, który okrył hańbą śmierć, a diabła pozostawił  

w nieutulonym żalu jak Mojżesz faraona. To On zranił nieprawość,  

a niesprawiedliwość pozbawił potomstwa, jak Mojżesz Egipt. 

On jest Tym, który nas wywiódł z niewoli na wolność, z ciemności 

do światła, ze śmierci do życia, spod władzy tyrana do wiecznego królestwa 

i uczynił nas nowym kapłaństwem oraz ludem wybranym na wieki. On jest 

Paschą naszego zbawienia. 

To On w wielu musiał znosić wiele. W Ablu został zabity,  

w Izaaku związano Mu nogi, w Jakubie przebywał na obczyźnie, w Józefie 

został sprzedany, w Mojżeszu podrzucony, w baranku paschalnym zabity, 

w Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżony. 

Poczęty w łonie Dziewicy, zawieszony na drzewie krzyża, 

pogrzebany w ziemi zmartwychwstał i wstąpił na wysokości niebios. 

On jest milczącym Barankiem, Barankiem zabitym, zrodzonym  

z Maryi, pięknej owieczki. Wzięty ze stada i poprowadzony na zabicie, 

wieczorem został złożony w ofierze, a nocą Go pogrzebano. Nie łamano 

Mu kości na drzewie krzyża, a będąc w ziemi nie uległ rozkładowi, lecz 

powstał z martwych i wskrzesił człowieka wyprowadzając go z grobu 

otchłani.  

  

RESPONSORIUM (Rz 3, 23-25; J 1, 29) 

K: Wszyscy zgrzeszyli †  

W: i pozbawieni są chwały Bożej, *  a dostępują usprawiedliwienia 

darmo, z Jego łaski, * przez odkupienie, które jest w Jezusie 
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Chrystusie; *  Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania 

przez wiarę mocą krwi Jego.  

K: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.   

W: Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę 

mocą krwi Jego.  

   

MODLITWA 

  K: Módlmy się: Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciebie miłują, 

Ty przez śmierć swojego Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co 

wierzymy, † pomnóż w nas dary swojej łaski, * abyśmy mieli udział  

w chwale Jego zmartwychwstania. Który z Tobą żyje i króluje w jedności 

Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.   

W: Amen.  

 

JUTRZNIA 

  

HYMN 

1. Oto znaki Bożej męki: żółć, plwociny, trzcina, ocet, Gwoździe i żelazna 

włócznia, która święty bok przebiła; Płyną z rany krew i woda, aby 

obmyć wszechświat cały.  

2. Krzyżu wierny i szlachetny, spośród wszystkich drzew wybrany, Żaden 

las nie zrodził drzewa piękniejszego ponad ciebie; Słodkie belki, słodkie 

gwoździe, co dźwigają ciężar słodki!  

3. Schyl gałęzie, drzewo wzniosłe, ulżyj członkom tak napiętym; Niechże 

zmięknie pień twój twardy, aby na nim ciało Zbawcy I najwyższej 

chwały Króla nie doznało udręczenia!  

4. Tylko tyś jest godne przyjąć na ramiona okup ziemi I ukazać port 

bezpieczny dla tonących w wirach świata, Ciebie bowiem krew Baranka 

uświęciła swą czerwienią.  

5. Cześć niech będzie Bogu Ojcu i Synowi Jedynemu  

Razem z Duchem równym Obu; chwała Bogu w Trójcy Świętej, Który 

darzy nas i chroni swoją łaską miłosierną.   

Amen.  

PSALMODIA 

Psalm 80 

Nawiedź, Panie, swoją winnicę Przyjdź, Panie 

Jezu!  
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(Ap 22, 20)   

Ant. Spójrz, Panie, *  

i zobacz, że jestem w udręce; szybko mnie wysłuchaj.  

 Usłysz, Pasterzu Izraela, †  

Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, * 

O Ty, który zasiadasz nad cherubami!  

Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem, *  

wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.  

Odnów nas, Boże, †  

i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *  

a będziemy zbawieni.  

Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz * 

pomimo modłów Twojego ludu?  

Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *  

obficie napoiłeś łzami.  

Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, * 

 a wrogowie nasi z nas szydzą.  

Odnów nas, Boże Zastępów, †  

i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, * 

 a będziemy zbawieni.  

Przeniosłeś winorośl z Egiptu * 

 i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.  

Przygotowałeś dla niej glebę, *  

a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.  

W jej cieniu skryły się góry, * 

 jej gałęzie okryły potężne cedry. 

Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *  

aż do Rzeki swoje latorośle. 

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *  

i każdy przechodzień zrywa jej grona? 

Niszczy ją dzik leśny *  

i obgryzają polne zwierzęta. 

Powróć, Boże Zastępów, *  

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * 

 latorośl, którą umocniłeś dla siebie.  

A ci, którzy ją spalili i wycięli, *  

niech zginą od grozy Twojego oblicza.   
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Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *  

nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. 

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *  

daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.  

Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †  

i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, * 

a będziemy zbawieni.  

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Spójrz, Panie, *  

i zobacz, że jestem w udręce;  szybko mnie wysłuchaj.  

   

Pieśń (Iz 12, 1-6)  Radość wyzwolonego ludu 

Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije!  

(J 7, 37)  

Ant. Oto Bóg, zbawienie moje, *   

Jemu zaufam i bać się nie będę.   

Wysławiam Cię, Panie, *  

bo rozgniewałeś się na mnie,  

Lecz Twój gniew się uśmierzył * 

 i dałeś mi pociechę.  

Oto Bóg jest moim zbawieniem, *  

Jemu zaufam i bać się nie będę. 

Pan jest moją pieśnią i mocą *  

i On się stał moim zbawieniem.  

Wy zaś z weselem czerpać będziecie *  

wodę ze zdrojów zbawienia.  

Jeszcze w owym dniu powiecie: *  

Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia!  

Ukażcie narodom Jego dzieła, *  

przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.  

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał *  

i cała ziemia niech o tym się dowie.  

Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *  

bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.  
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Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Oto Bóg, zbawienie moje, *  

 Jemu zaufam i bać się nie będę.  

  

Psalm 81 

Uroczyste odnowienie przymierza  

Uważajcie, aby w kimś z was nie było przewrotnego serca 

niewiary  

(Hbr 3, 12)  

Ant. Nakarmił nas Pan * 

 chlebem z wybornej pszenicy, nasycił nas miodem z opoki.  

Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą, *  

wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba!  

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *  

w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.  

Zadmijcie w róg w czas nowiu, *  

w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.  

Bo tak ustanowiono w Izraelu *  

przykazania Boga Jakuba.  

Ustanowił to prawo dla Józefa, *  

gdy wyruszał z ziemi egipskiej.  

Słyszę słowa nieznane: †  

„Uwolniłem od brzemienia jego barki, *  

jego ręce porzuciły kosze.  

Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem, †  

odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, *  

doświadczyłem cię przy wodach Meriba.  

Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć; *  

obyś Mnie posłuchał, Izraelu!  

Nie będziesz miał obcego boga, *  

cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał. 

Jam jest Pan, Bóg twój, †  

który cię wywiódł z ziemi egipskiej, *  

szeroko otwórz usta, abym je napełnił.  
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Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, *  

Izrael nie był Mi posłuszny. 

Zostawiłem ich przeto ich twardym sercom, *  

niech postępują według swych zamysłów.  

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *  

a Izrael kroczył moimi drogami,  

Natychmiast bym zgniótł ich wrogów * 

 i obrócił rękę na ich przeciwników. 

Schlebialiby Panu ci, którzy Go nienawidzą, *  

a kara ich trwałaby na wieki. 

A jego bym karmił wyborną pszenicą *  

i sycił miodem z opoki”. 

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Nakarmił nas Pan chlebem z wybornej pszenicy,  nasycił nas 

miodem z opoki.  

 

CZYTANIE (Hbr 2, 9b-10) 

Widzimy Jezusa chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia 

śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem 

Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów 

do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez 

cierpienie.  

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE 

K: Przez krew swoją, Panie, * Odkupiłeś nas wszystkich.  

W: Przez krew swoją, Panie, * Odkupiłeś nas wszystkich.  

K: Z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.  

W: Odkupiłeś nas wszystkich.  

K: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.  

W: Przez krew swoją, Panie, * Odkupiłeś nas wszystkich.   

  

PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79) 

Ant. Gorąco pragnąłem *  

spożyć tę Paschę z wami,  zanim będę cierpiał.  

† Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *  

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.  
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I wzbudził dla nas moc zbawczą *  

w domu swego sługi Dawida.  

Jak zapowiedział od dawna *  

przez usta swych świętych proroków,  

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *  

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;  

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *  

i wspomni na swe święte przymierze,  

Na przysięgę, którą złożył *  

ojcu naszemu Abrahamowi.  

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *  

służyć Mu będziemy bez trwogi,  

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *  

po wszystkie dni nasze.  

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *  

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.  

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *  

przez odpuszczenie grzechów.  

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *  

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,  

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *  

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.  

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami,  zanim będę 

cierpiał.  

  

PROŚBY  

K: Zanośmy pokorne błagania dla Chrystusa, Wiecznego Kapłana, którego 

Ojciec namaścił Duchem Świętym, aby więźniom głosił wyzwolenie:  

1. Panie, Ty udałeś się do Jerozolimy, aby podjąć mękę i wejść do chwały, 

doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy. W: Panie, zmiłuj się nad 

nami.  

2. Chryste, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, Twój bok został przebity 

włócznią żołnierza, ulecz nasze rany.  

W: Panie, zmiłuj się nad nami.  
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3. Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia, udziel jego owo-ców 

odrodzonym przez chrzest święty.  

W: Panie, zmiłuj się nad nami.  

4. Chryste, Ty wisząc na drzewie krzyża przebaczyłeś pokutują-cemu 

łotrowi, odpuść nam, grzesznym, nasze winy.  

W: Panie, zmiłuj się nad nami.   

OJCZE NASZ  

K: Zakończmy naszą modlitwę prosząc o przyjście Królestwa Bożego:  

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź 

królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze 

winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na 

pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.  

 

MODLITWA 

 K: Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciebie miłują, Ty przez śmierć 

swojego Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co wierzymy, † 

pomnóż w nas dary swojej łaski, * abyśmy mieli udział w chwale Jego 

zmartwychwstania. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 

* Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  

W: Amen.  
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WIELKI PIĄTEK 

 

 K: † Panie, otwórz wargi moje.  

W: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.  

 

W Godzinie Czytań i Jutrzni Wielkiego Piątku napięcie 

dramatyczne dochodzi do szczytu w akcji ukrzyżowania Chrystusa na 

Golgocie. Modlitwy godzin kanonicznych wyrażają smutek. Kościół 

całym sercem pogrąża się w rozważaniu męki Pańskiej. Antyfony tego 

dnia kierują nasze myśli na Golgotę.  

Odpowiednio dobrane psalmy i czytania ukazują Chrystusa 

cierpiącego w osamotnieniu. Nawet uczniowie Jego popadli w zwątpienie 

i opuścili Go w cierpieniu. List do Hebrajczyków przypomina Chrystusa 

i Jego Ofiarę złożoną na ołtarzu krzyża.  

W czasach poapostolskich wierni gromadzili się w ciszy  

i powadze na Golgocie dla adorowania krzyża i rozważania męki 

Pańskiej. W każdej Mszy Świętej Chrystus jest obecny dla nas z Ofiarą 

krzyża.  

  

Psalm 95 Wezwanie do chwalenia Boga 

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, 

póki trwa to, co "dziś" się nazywa 

(Hbr 3, 13)  

  

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego,*  

który nas odkupił krwią swoją.  

1. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,*  

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.  

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,*  

z weselem śpiewajmy Mu pieśni.  

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego,*   

który nas odkupił krwią swoją.  

2. Bo Pan jest Bogiem wielkim,*  

wielkim Królem nad wszystkimi bogami.  

W Jego ręku głębiny ziemi,*  

szczyty gór do Niego należą.  

Jego własnością jest morze, które sam stworzył,*  

i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.  
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 Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego,*  

który nas odkupił krwią swoją.  

3. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,*  

klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,  

Albowiem On jest naszym Bogiem, †  

a my ludem Jego pastwiska*  

i owcami w Jego ręku.  

 Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego,*   

który nas odkupił krwią swoją.  

4. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †  

„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,*  

jak na pustyni w dniu Massa, Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,*  

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.  

 Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego,*   

który nas odkupił krwią swoją.  

5. Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie 

budziło † i powiedziałem: «Są ludem o sercu 

zbłąkanym * i moich dróg nie znają». Przeto 

przysiągłem w gniewie, * że nie wejdą do mojej 

krainy spoczynku”.  

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego,*   

który nas odkupił krwią swoją. 

6. Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze,*  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego,*   

który nas odkupił krwią swoją.  

 

GODZINA CZYTAŃ 

  

HYMN 

1. Sław, języku, bój chwalebny, dzieje walki niezrównanej, I opiewaj 

triumf krzyża hymnem pełnym uwielbienia, Na nim bowiem 

Odkupiciel był zabity, lecz zwyciężył. 

2. Gdy praojciec zbuntowany wziął w swe usta zgubny owoc, Uległ 

śmierci w nim ukrytej; wtedy Stwórca się zmiłował Wybierając 

nowe drzewo, by dawnego zniszczyć skutki. 
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3. Postanowił Bóg wszechmocny dla ratunku wszystkich ludzi,  

Aby szatan, ojciec kłamstwa, był zwiedziony swym podstępem; To zaś, 

czym nas wróg poraził, było naszym uzdrowieniem. 

4. Kiedy czas już się wypełnił i nastała pora święta, Ojciec posłał 

swego Syna, Stworzyciela całej ziemi, Który z łona dziewiczego w 

ludzkiej zrodził się postaci. 

5. On, przeżywszy między nami jako człowiek lat trzydzieści, Z 

własnej woli przyjął mękę; wypełniając zbawcze dzieło Na 

krzyżowej zawisł belce jak baranek przebłagalny. 

6. Cześć niech będzie Bogu Ojcu i Synowi Jedynemu  

Razem z Duchem równym Obu; chwała Bogu w Trójcy Świętej, Który 

darzy nas i chroni swoją łaską miłosierną.   

 Amen.  

 

PSALMODIA  

Psalm 2  Mesjasz Król zwycięski 

Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu,  

Jezusowi, którego namaściłeś  

(Dz 4, 27)  

Ant. Buntują się królowie ziemi †  

i władcy wraz z nimi spiskują *  

przeciw Panu i Jego Pomazańcowi.  

Dlaczego się burzą narody, *  

czemu ludy żywią daremne zamysły?  

Buntują się królowie ziemi †  

i władcy wraz z nimi spiskują *  

przeciw Panu i Jego Pomazańcowi: 

„Stargajmy ich pęta, *  

a więzy precz odrzućmy od siebie!”  

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *  

Pan się z nich naigrawa,  

A potem do nich mówi w gniewie swoim *  

i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę: 

„Oto Ja ustanowiłem swego Króla * 

 na Syjonie, świętej górze mojej”. 

Wyrok Pański ogłoszę: †  

On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *  

Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.  
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Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody * 

 i krańce ziemi w posiadanie Twoje. 

Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, * 

 skruszysz ich jak gliniane naczynie”. 

A teraz, królowie, zrozumcie, * 

 nauczcie się, sędziowie ziemi:  

Służcie Panu z bojaźnią, *  

z drżeniem całujcie Mu stopy,  

Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, †  

gdyż gniew Jego prędko wybucha. *  

Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.  

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Buntują się królowie ziemi †  

i władcy wraz z nimi spiskują *  

przeciw Panu i Jego Pomazańcowi.  

   

Psalm 22, 2-23 

Męka Sprawiedliwego i wysłuchanie Jego prośby Jezus zawołał 

donośnym głosem:  „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 

opuścił?”  

(Mt 27, 46)  

 Ant. Dzielą między siebie moje szaty *  

 i los rzucają o moją suknię.  

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? * 

Daleko jesteś, mój Wybawco, od mych próśb i wołania.  

Boże mój, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz, *  

wołam i nocą, lecz nie znajduję spokoju.  

A przecież Ty mieszkasz w świątyni, *  

Chwało Izraela. 

W Tobie nasi ojcowie ufność pokładali, *  

zaufali Ci, a Tyś ich uwolnił.  

Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, *  

ufali Tobie i nie zaznali wstydu.  

Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, *  

pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa.  
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Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, *  

wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. 

„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *  

niech go ocali, jeśli go miłuje”.  

To Ty mnie wydobyłeś z łona matki, *  

Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym. 

Tobie od urodzenia zostałem oddany, *  

od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem.  

Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko *  

i nie ma nikogo, kto by mi dopomógł.  

Otoczyło mnie stado byków, *  

osaczają mnie byki Baszanu.  

Rozwierają przeciwko mnie paszcze, *  

jak drapieżny lew, który ryczy.  

Siły uszły ze mnie jak woda, *  

rozluźniły się wszystkie kości moje.  

Serce w wosk się zamienia *  

i topnieje w moim wnętrzu.  

Gardło me wyschło jak skorupa, †  

język mój przywarł do podniebienia * 

 i położyłeś mnie w prochu śmierci.  

Sfora psów mnie opadła, *  

otoczyła mnie zgraja złoczyńców.  

Przebodli moje ręce i nogi, *  

policzyć mogę wszystkie kości moje.  

A oni na mnie patrzą sycąc się mym widokiem, †  

dzielą między siebie moje szaty * 

 i los rzucają o moją suknię.  

Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, * 

Pomocy moja, śpiesz mi na ratunek!  

Ocal od miecza moje życie, *  

duszę moją jedyną wyrwij z psich pazurów.  

Wybaw mnie z lwiej paszczęki *  

i mnie biednego od rogów bawolich.  

Będę głosił swym braciom Twoje imię * 

 i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.  

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  
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Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Dzielą między siebie moje szaty *  

i los rzucają o moją suknię.  

  

Psalm 38 

Błaganie nieszczęśliwego grzesznika  

Wszyscy znajomi Jezusa stali z daleka 

(Łk 23, 49)  

Ant. Przemocy użyli *   

ci, którzy czyhają na me życie.  

Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie * 

 ani mnie nie karz w swej zapalczywości.  

Utkwiły bowiem we mnie strzały Twoje *  

i Twoja ręka zaciążyła nade mną.  

Z powodu Twego gniewu nic nie ma zdrowego w mym ciele, *  

nic nietkniętego w kościach na skutek grzechu mojego.  

Bo winy moje przerosły moją głowę *  

i przygniatają mnie ciężkim brzemieniem.  

Moje rany cuchną i ropieją *  

z powodu mojego szaleństwa.  

Przybity i zgarbiony, *  

przez cały dzień chodzę smutny.  

Bo ogień trawi lędźwie moje *  

i w moim ciele nic nie ma zdrowego.  

Złamany i bardzo wyczerpany *  

jęczę, bo drży moje serce.  

Znasz, Panie, wszystkie me pragnienia *  

i jęk mój nie skryje się przed Tobą.  

Trzepocze się we mnie serce i z sił opadłem, *  

i nawet gaśnie światło moich oczu.  

Stronią od mej choroby sąsiedzi i przyjaciele, *  

a moi bliscy trzymają się z daleka.  

Ci, którzy czyhają na me życie, zastawiają sidła, †  

pragną mojej zguby, którzy źle mi życzą *  

i przez dzień cały obmyślają podstępy.  

A ja nie słucham, tak jak człowiek głuchy, *  

jestem jak niemy, co ust nie otwiera.  
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Stałem się jak człowiek, który nie słyszy *  

i brak mu w ustach odpowiedzi.  

Bo Tobie ufam, Panie, *  

Ty, Panie, Boże mój, odpowiesz.  

Mówię bowiem: „Niech się ze mnie nie cieszą, *  

gdy chwieje się ma noga, niech się nade mnie nie wynoszą”,  

Bo jestem bardzo bliski upadku, *  

a ból mój zawsze jest przy mnie.  

Ja przecież wyznaję moją winę, *  

a grzech mój przejmuje mnie trwogą.  

Silni są ci, którzy są mi przeciwni bez powodu, *  

i liczni, którzy mnie niesłusznie nienawidzą.  

Ci, którzy za dobro złem odpłacają, *  

za to mi grożą, że za dobrem idę.  

Panie, Ty mnie nie opuszczaj, *  

Boże mój, nie oddalaj się ode mnie!  

Śpiesz mi na pomoc, *  

Panie, zbawienie moje.  

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Przemocy użyli * ci, którzy 

czyhają na me życie.  

  

K: Przeciwko mnie powstali fałszywi świadkowie.  

W: I ci, którzy dyszą gwałtem.  

  

I CZYTANIE 

Chrystus arcykapłan przez własną krew wszedł raz na zawsze do 

Miejsca Świętego 

  

Z Listu do Hebrajczyków (9, 11-28)  

  Bracia: Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, 

przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie, 

uczyniony przybytek ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez 

własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy 

wieczne odkupienie.    
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Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi 

skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ileż 

bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu 

samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych 

uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. 

I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez 

śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za 

pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, 

dostąpili spełnienia obietnicy. Gdzie bowiem jest testament, tam musi 

ponieść śmierć ten, który sporządza testament. Testament bowiem po 

śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził 

testament. Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony.   

Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy 

Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz 

hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: „To jest krew 

Przymierza, które Bóg wam polecił”. Podobnie także skropił krwią 

przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie 

wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma 

odpuszczenia grzechów. Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób 

musiały być oczyszczane, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały  

o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. 

Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami 

ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, 

aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się 

często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni 

z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. 

A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie 

grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz 

umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia 

grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla 

zbawienia tych, którzy Go oczekują.  

   

RESPONSORIUM (por. Iz 53, 7. 12) 

K: Był jak baranek †   

W: na rzeź prowadzony, * 

 a kiedy Go dręczono, nie otworzył ust swoich *  

i na śmierć Go skazano, *  

Aby życie przywrócił swojemu ludowi.  

K: Na śmierć ofiarował siebie i do przestępców był zaliczony.  

W: Aby życie przywrócił swojemu ludowi.  
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II CZYTANIE 

Moc krwi Chrystusowej  

 

Katecheza chrzcielna  św. Jana Chryzostoma, biskupa (Katecheza 3, 13-19)  

  Chcesz poznać moc krwi Chrystusa? Trzeba się cofnąć do jej 

prawzoru i wspomnieć jej typ opisany na kartach Starego Testamentu.   

Mojżesz poleca: „Zabijcie baranka i jego krwią pokropcie próg  

i odrzwia waszych domów”. Co mówisz, Mojżeszu? Czyż krew 

nierozumnego zwierzęcia może ocalić człowieka, istotę rozumną? Owszem, 

może, lecz nie dlatego, że jest to krew, ale dlatego, że jest ona obrazem 

krwi Zbawiciela. Dlatego też obecnie prędzej ucieka nieprzyjaciel, gdy 

ujrzy już nie odrzwia skropione krwią, która była tylko obrazem, lecz 

rozjaśnione krwią prawdy usta wiernych – odrzwia świątyni poświęconej 

Chrystusowi.  

Chcesz poznać jeszcze inną moc tej krwi? Przypatrzmy się, skąd 

zaczęła płynąć – i z jakiego wytrysnęła źródła. Wypłynęła ona z samego 

krzyża i wzięła początek z boku Zbawiciela. Czytamy bowiem  

w Ewangelii, że po śmierci Jezusa, gdy On jeszcze wisiał na krzyżu, jeden  

z żołnierzy zbliżył się, włócznią przebił Mu bok, i natychmiast wypłynęła 

krew i woda. Woda była obrazem chrztu, a krew Eucharystii. Żołnierz więc 

przebił Mu bok i otworzył wejście do świątyni, a ja tam znalazłem cudowny 

skarb, i cieszę się ze wspaniałych bogactw. To więc się stało z Barankiem: 

Żydzi Go zabili, a ja zebrałem owoc ofiary. 

„Z przebitego boku wypłynęła krew i woda”. Nie chcę, abyś, 

słuchaczu, przechodził obojętnie wobec tak wielkich tajemnic, zostaje 

bowiem jeszcze inny i tajemny sens. Powiedziałem już, że woda i krew są 

obrazem chrztu i Eucharystii. Z tych dwóch sakramentów bierze swój 

początek Kościół „przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu 

Świętym”, to znaczy przez chrzest i Eucharystię, które wywodzą się z boku 

Zbawiciela. Kościół więc powstał z boku Chrystusa, podobnie jak z boku 

Adama wyszła jego małżonka, Ewa. 

Dlatego świadczy o tym św. Paweł, kiedy mówi: „Jesteśmy z Jego 

ciała i z Jego kości” – a ma on tu na myśli bok Chrystusa. Albowiem jak  

z boku Adama Bóg stworzył kobietę, tak też Chrystus dał nam ze swego 

boku wodę i krew, z których utworzył Kościół. I tak jak Bóg wyprowadził 

Ewę z głęboko uśpionego Adama, tak też Chrystus po śmierci dał nam 

wodę i krew. 
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Widzicie więc jak Chrystus połączył się z oblubienicą, widzicie, 

jakim żywi nas pokarmem. Dzięki temu samemu pokarmowi rodzimy się  

i żywimy. Jak matka powodowana naturalną miłością do dziecka, spieszy, 

by je nakarmić własnym mlekiem i krwią, tak Chrystus poi swoją krwią 

tych, których odrodził.  

   

RESPONSORIUM (1 P 1, 18-19; Ef 2, 18; 1 J 1, 7) 

K: Zostaliście wykupieni †  

W: nie srebrem lub złotem, co przemija, *  

ale drogocenną krwią Chrystusa, * jako 

baranka niepokalanego. *   

Przez Niego wszyscy w jednym Duchu 

mamy przystęp do Ojca.  

K: A krew Jezusa, Syna Jego,  oczyszcza 

nas z wszelkiego grzechu.   

W: Przez Niego wszyscy w jednym Duchu mamy 

przystęp do Ojca.  

   

MODLITWA 

K: Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na Twoją rodzinę, † 

za którą nasz Pan, Jezus Chrystus, dobrowolnie oddał się w ręce 

prześladowców * i poniósł mękę na krzyżu. Który z Tobą żyje  

i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki 

wieków.   

W: Amen.  

 

K: Błogosławmy Panu.  

W: Bogu niech będą dzięki.  

 

JUTRZNIA 

  

HYMN 

1. Oto znaki Bożej męki: żółć, plwociny, trzcina, ocet, Gwoździe i 

żelazna włócznia, która święty bok przebiła; Płyną z rany krew i woda, 

aby obmyć wszechświat cały.  

2. Krzyżu wierny i szlachetny, spośród wszystkich drzew wybrany, 

Żaden las nie zrodził drzewa piękniejszego ponad ciebie; Słodkie 

belki, słodkie gwoździe, co dźwigają ciężar słodki!  
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3. Schyl gałęzie, drzewo wzniosłe, ulżyj członkom tak napiętym; 

Niechże zmięknie pień twój twardy, aby na nim ciało Zbawcy I 

najwyższej chwały Króla nie doznało udręczenia!  

4. Tylko tyś jest godne przyjąć na ramiona okup ziemi I ukazać port 

bezpieczny dla tonących w wirach świata, Ciebie bowiem krew 

Baranka uświęciła swą czerwienią.  

5. Cześć niech będzie Bogu Ojcu i Synowi Jedynemu  

Razem z Duchem równym Obu; chwała Bogu w Trójcy Świętej, Który 

darzy nas i chroni swoją łaską miłosierną.   

Amen.   

 

PSALMODIA  

Psalm 51  Błaganie pokutnika 

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i 

przyobleczcie nowego człowieka  

(Ef 4, 23-24)  

Ant. Bóg nie oszczędził własnego Syna, *  

lecz za nas wszystkich wydał Go w ofierze.  

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *  

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.  

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *  

i oczyść mnie z grzechu mojego.  

Uznaję bowiem nieprawość moją, *  

a grzech mój jest zawsze przede mną.  

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *  

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,  

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *  

i prawy w swoim sądzie.  

Oto urodziłem się obciążony winą *  

i jako grzesznika poczęła mnie matka.  

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *  

naucz mnie tajemnic mądrości.  

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *  

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.  

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *  

niech się radują kości, które skruszyłeś.  

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *  

i zmaż wszystkie moje przewinienia.  
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Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *  

i odnów we mnie moc ducha.  

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *  

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.  

Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 

 i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.  

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *  

i wrócą do Ciebie grzesznicy.  

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †  

, mój Zbawco, *  

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.  

Panie, otwórz wargi moje, *  

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.  

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *  

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.  

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *  

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.  

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *  

odbuduj mury Jeruzalem.  

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *  

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.  

Chwała Ojcu i 

Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Bóg nie oszczędził własnego Syna, *  

lecz za nas wszystkich wydał Go w ofierze.  

  

Pieśń (Ha 3, 2-4. 13a. 15-19)  Bóg przychodzi na sąd 

Podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie  

(Łk 21, 28)  

   

Ant. Jezus Chrystus nas umiłował *   

i obmył nas krwią swoją z naszych grzechów.  

Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie, *  

zobaczyłem, Panie, Twoje dzieło.  
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Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, †  

pozwól nam je poznać, gdy zbliży się pora, *  

w gniewnym zapale wspomnij na swą litość!  

Bóg przychodzi z Temanu, *  

Święty z góry Paran.  

Jego majestat okrywa niebiosa, *  

a Jego chwały pełna jest ziemia.  

Jego wspaniałość podobna do światła, †  

z Jego rąk tryskają promienie, *  

moc Jego w nich jest ukryta.  

Wyszedłeś, aby lud swój ocalić 

*  

i wybawić Twego pomazańca.  

Konie bezbożnika wdeptałeś w morze, *  

w kipiącą topiel wód ogromnych.  

Usłyszałem, i me serce struchlało, *  

na ten głos moje wargi zadrżały,  

Moje kości przeniknęła trwoga, *  

zachwiały się moje kroki.  

Jednak w spokoju czekam na klęskę, *  

która spotka lud naszych gnębicieli.  

Choć drzewo figowe nie rozwija pąków *  

i winnice nie wydają plonów,  

Chociaż zawiodły zbiory oliwek, *  

a pola nie przynoszą żywności,  

Choć stada owiec znikają z owczarni *  

i nie ma wołów w zagrodach,  

Ja się jednak rozraduję w Panu *  

i rozweselę w Bogu, moim Zbawicielu.  

Pan, który jest moją siłą, †  

uczyni me nogi jak nogi jelenia * 

 i na wyżyny mnie wyprowadzi.  

Chwała Ojcu i 

Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  
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Ant. Jezus Chrystus nas umiłował *   

i obmył nas krwią swoją z naszych grzechów.  

   

Psalm 147 B   

Jeruzalem wielbi Boga 

Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka  

(Ap 21, 9)  

Ant. Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, †   

wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, *   

bo przez drzewo krzyża przyszła radość dla całego świata.  

Chwal, Jeruzalem, Pana, *  

wysławiaj twego Boga, Syjonie!  

Umacnia bowiem zawory bram twoich *  

i błogosławi synom twoim w tobie.  

Zapewnia pokój twoim granicom *  

i wyborną pszenicą ciebie darzy.  

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *  

a szybko mknie Jego słowo.  

On prószy śniegiem jak wełną *  

i szron jak popiół rozsypuje.  

On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *  

od Jego mrozu ścinają się wody.  

Posyła słowo, i lód topnieje, *  

powieje wiatrem, i rzeki płyną.  

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *  

Izraelowi ustawy swe i wyroki.  

Nie uczynił tego dla innych narodów, *  

nie oznajmił im swoich wyroków.  

Chwała Ojcu i 

Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, 

†   

wysławiamy Twoje święte 

zmartwychwstanie,* 
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bo przez drzewo krzyża przyszła radość 

dla całego świata.  

   

 

CZYTANIE (Iz 52, 13-15) 

Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i bardzo 

wyrośnie. Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został 

oszpecony Jego wygląd i Jego postać była niepodobna do ludzi; tak 

mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą 

coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. 

  

RESPONSORIUM KRÓTKIE 

K: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, *   

a była to śmierć na krzyżu.  

W: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, *  

 a była to śmierć na krzyżu.  

K: Chociaż był Synem Bożym, nauczył się  posłuszeństwa przez 

to, co wycierpiał.  

W: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, *   

a była to śmierć na krzyżu.   

  

PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79) 

Ant. Nad Jego głową umieścili napis †   

z podaniem Jego winy: *   

Jezus Nazarejczyk, Król 

żydowski.  

† Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *  

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.  

I wzbudził dla nas moc zbawczą *  

w domu swego sługi Dawida.  

Jak zapowiedział od dawna *  

przez usta swych świętych proroków,  

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *  

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;  

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *  

i wspomni na swe święte przymierze,  

Na przysięgę, którą złożył *  

ojcu naszemu Abrahamowi.  
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Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *  

służyć Mu będziemy bez trwogi,  

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *  

po wszystkie dni nasze.  

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *  

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.  

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *  

przez odpuszczenie grzechów.  

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *  

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,  

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *  

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.  

Chwała Ojcu i Synowi, 

*  

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Nad Jego głową umieścili napis †   

z podaniem Jego winy: *   

Jezus Nazarejczyk, Król 

żydowski.  

  

PROŚBY 

K: Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupiciela, który za nas 

poniósł śmierć i został pogrzebany, aby powstać z martwych. 

Zanośmy do Niego pokorne błagania:  

1. Chryste, nasz Panie i Mistrzu, Ty stałeś się dla nas posłusznym aż do 

śmierci, naucz nas ustawicznego posłuszeństwa woli Ojca.  

W: Panie, zmiłuj się nad nami. 

2. Chryste, nasze życie, Ty umierając na drzewie krzyża, pokonałeś 

śmierć i piekło, pozwól nam z Tobą umierać, abyśmy z Tobą powstali 

do życia.  

W: Panie, zmiłuj się nad nami.  

3. Chryste, nasz Królu, Ty stałeś się pośmiewiskiem ludzi i jak robak 

byłeś zdeptany, spraw, abyśmy darzyli się nawzajem tą samą miłością.  

W: Panie, zmiłuj się nad nami.  

4. Chryste, nasz Odkupicielu, Ty rozłożyłeś ręce na krzyżu, aby 

pociągnąć do siebie ludzi wszystkich wieków, zgromadź w swoim 
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wiekuistym królestwie rozproszone dzieci Boże. W: Panie, zmiłuj się 

nad nami.   

OJCZE NASZ 

K: Pamiętaj o nas, Panie, w swoim królestwie i naucz nas modlić się:  

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź 

królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze 

winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas 

na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.  

 

MODLITWA 

K: Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na Twoją rodzinę, † za którą nasz 

Pan, Jezus Chrystus, dobrowolnie oddał się w ręce prześladowców *  

i poniósł mękę na krzyżu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności 

Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.   

W: Amen.  
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WIELKA SOBOTA  

 

K: † Panie, otwórz wargi moje.  

W: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.  

  

Wielka Sobota jest świętym dniem spoczynku Pana w grobie. Jest 

dniem ciszy i modlitwy Kościoła. Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważa 

mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, modli się i pości 

oczekując Jego zmartwychwstania.  

W tym dniu odprawia się tylko Godzinę czytań i Jutrznię. Oficjum 

rozpoczyna się od uwielbienia Chrystusa Pana umęczonego za nas i złożonego 

w grobie. W psalmach i modlitwach mowa jest o cierpieniach Chrystusa, o Jego 

zmartwychwstaniu. Słyszymy zdanie: „Dzisiaj nasz Zbawiciel wyrwał nas  

z mocy śmierci. Rozerwał pęta Otchłani i złamał potęgę szatana”.  

Wielka Sobota wnosi już pewne odprężenie. Tchnie ciszą i budzi 

uczucie nadziei zmartwychwstania. Wspólna celebracja Ciemnej Jutrzni  

w Wielką Sobotę zawiera bardzo dużo treści, które potem w ciszy można 

rozważać przy Bożym Grobie. 

  

Psalm 95 Wezwanie do chwalenia Boga  

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, 

co "dziś" się nazywa 

(Hbr 3, 13)  

 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, *  

umęczonego za nas i złożonego do grobu. 

1. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *  

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego 

zbawienia.  

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *  

z weselem śpiewajmy Mu pieśni. 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego, *   

który nas odkupił krwią swoją. 

2. Bo Pan jest Bogiem wielkim, *  

wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego ręku 

głębiny ziemi, *  

szczyty gór do Niego należą.  

Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *  

i ziemia, którą ulepiły Jego ręce. 
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Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego, * który nas 

odkupił krwią swoją. 

3. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *  

klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, 

Albowiem On jest naszym Bogiem, †  

a my ludem Jego pastwiska *  

i owcami w Jego ręku. 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego, *   

który nas odkupił krwią swoją. 

4. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †  

„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *  

jak na pustyni w dniu Massa, Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *  

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła. 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego, *   

który nas odkupił krwią swoją. 

5. Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †  

i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *  

i moich dróg nie znają». Przeto przysiągłem w gniewie, * 

 że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.  

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego, *  

 który nas odkupił krwią swoją. 

6. Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, *  

umęczonego za nas i złożonego do grobu.  

  

GODZINA CZYTAŃ 

  

HYMN 

1. Chryste, Tyś nieba jest Królem  

I ziemi Odkupicielem,  

Śmierć podejmując na krzyżu,  

Wyrwałeś nas z jej przemocy. 

2. Teraz prosimy Cię, Panie,  

Zachowaj dla nas te dary,  

Które rozdajesz ludzkości  

Przez świętą moc sakramentów.  
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3. Tyś jest Barankiem bez skazy  

Za grzechy świata zabitym,  

Krwi Twojej własnej strumieniem  

Obmyłeś szaty wybranych.  

4. Z martwych powstałeś, by odtąd  

Do nieba wieść odkupionych,  

Którzy na wieki Cię wielbią  

Za Twego życia ofiarę.  

5. Połącz nas z nimi, o Panie,  

Pokornie Ciebie prosimy;  

Uczyń dla Ojca królestwem  

Wezwanych z wszystkich narodów.   

Amen.  

 

PSALMODIA 

Psalm 4  Dziękczynienie 

Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego 

wskrzesił z martwych 

(św. Augustyn)  

Ant. Zasnę bezpiecznie *  

i spocznę w pokoju.   

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *  

który wymierzasz mi sprawiedliwość.  

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *  

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.  

Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *  

Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?  

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *  

Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.  

Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *  

rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.  

Złóżcie należne ofiary *  

i miejcie nadzieję w Panu.  

Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *  

Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!  

Więcej wlałeś radości w moje serce *  

niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.  
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Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †  

bo tylko Ty jeden, Panie, *  

pozwalasz mi żyć bezpiecznie.   

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Zasnę bezpiecznie *  

i spocznę w pokoju.  

 

Psalm 16  Bóg najwyższym dobrem 

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci  

(Dz 2, 24)  

Ant. Ciało moje *  

będzie spoczywać bezpiecznie.  

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †  

mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *  

poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.  

Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *  

do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.  

A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *  

pomnażają swoje udręki.  

Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *  

nie wymówią ich imion moje wargi.  

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *  

to On mój los zabezpiecza.  

Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *  

jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!  

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *  

bo serce napomina mnie nawet nocą.  

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.  

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *  

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,  

Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *  

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.  

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †  

pełnię radości przy Tobie *  

i wieczne szczęście po Twojej prawicy.  
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Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Ciało moje *  

będzie spoczywać bezpiecznie. 

  

Psalm 24  Pan wkracza do świątyni 

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze 

względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury 

(św. Ireneusz)  

 

Ant. Unieście się, odwieczne podwoje, *  

 aby mógł wkroczyć Król chwały.  

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *  

świat cały i jego mieszkańcy.  

Albowiem On go na morzach osadził *  

i utwierdził ponad rzekami.  

Kto wstąpi na górę Pana, *  

kto stanie w Jego świętym miejscu?  

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †  

którego dusza nie lgnęła do marności *  

i nie przysięgał kłamliwie.  

On otrzyma błogosławieństwo od Pana, *  

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.  

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *  

którzy szukają oblicza Boga Jakuba.  

Bramy, podnieście swe szczyty, †  

unieście się, odwieczne podwoje, *  

aby mógł wkroczyć Król chwały!  

„Któż jest tym Królem chwały?” †  

Pan dzielny i potężny, *  

Pan potężny w boju.  

Bramy, podnieście swe szczyty, †  

unieście się, odwieczne podwoje, *  

aby mógł wkroczyć Król chwały!  

„Któż jest tym Królem chwały?” *  

Pan Zastępów, On jest Królem chwały.  



76   #D o m o w a  W i e l k a n o c – Pascha w Twoim domu 

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Unieście się, odwieczne podwoje, *  

 aby mógł wkroczyć Król chwały.  

  

K: Broń mojej sprawy i wybaw mnie, Panie.  

W: Obdarz mnie życiem według Twego słowa.  

  

I CZYTANIE 

Śpieszmy się wejść do odpoczynku Pana  

  

Z Listu do Hebrajczyków (4, 1-13) 

Bracia: Lękajmy się, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do 

odpoczynku Pana, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. 

Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo 

usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy 

je usłyszeli.   

Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak 

to powiedział: „Toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego 

odpoczynku”, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata. 

Powiedział bowiem Bóg na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: 

„I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich”. I znowu 

na tym miejscu: „Nie wejdą do mego odpoczynku”.   

Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy 

wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu swego 

nieposłuszeństwa, dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień, „dzisiaj”, 

po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało 

powiedziane: „Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc 

waszych”.   

Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby 

potem o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu 

Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych 

czynach, jak Bóg po swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego 

odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem 

nieposłuszeństwa.   

Żywe jest bowiem słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki 

miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów  

i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które 
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by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte 

jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.  

 

RESPONSORIUM (por. Mt 27, 60-66) 

K: Gdy uczniowie pogrzebali Pana, †   

W: przed wejściem do grobu zatoczyli wielki kamień, * 

arcykapłani opieczętowali go *  

 I ustawili żołnierzy, aby strzegli grobu.  

K: Arcykapłani poszli do Piłata  i prosili go o zabezpieczenie 

grobu, a Piłat się zgodził.   

W: I ustawili żołnierzy, aby strzegli grobu.  

   

II CZYTANIE 

Zstąpienie Pana do Otchłani  

  

Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę  

  Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza  

i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo 

Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg 

umarł w ciele, a poruszył Otchłań.   

Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę.   

Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu 

śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę 

Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy.   

Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż 

krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi 

i zawołał do wszystkich: „Pan mój z nami wszystkimi!” I odrzekł Chrystus 

Adamowi: „I z duchem twoim!” A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go 

mówiąc: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci 

Chrystus.   

Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto 

teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą 

rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są  

w ciemnościach, powiadam:  

Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: 

Powstańcie!   

Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to 

bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań  

z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś 

dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na 
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moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie,  

a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba.   

Dla ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie Ja, Pan, 

przybrałem postać sługi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami, 

przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, 

stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla ciebie, 

który porzuciłeś ogród rajski, Ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany 

Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie.   

Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci 

przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim 

obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu 

przywrócić mój obraz.   

Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby 

 z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj 

moje ręce tak mocno przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś 

przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drzewa.   

Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za 

ciebie, który usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja rana 

uzdrowiła twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. 

Cios zadany Mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie.   

Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej 

ziemi, Ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. 

Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem 

życiem, oddaję się tobie. Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak, jak 

słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, jaka należy się 

Bogu.   

Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już 

wzniesiono salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne 

mieszkanie, skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, 

przygotowane od założenia świata, już otwarte”.  

 

RESPONSORIUM  

K: Odszedł nasz Pasterz, † 

W: źródło wody żywej, *   

a przy Jego śmierci zaćmiło się słońce. *   

Do niewoli został wzięty ten,   

który w niewoli trzymał pierwszego człowieka. *   

Dzisiaj nasz Zbawiciel wyrwał nas z mocy śmierci.  

K: Rozerwał pęta Otchłani i złamał potęgę szatana.   

W: Dzisiaj nasz Zbawiciel wyrwał nas z mocy śmierci.  
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MODLITWA 

K: Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn Jednorodzony 

został złożony w grobie i wyszedł z niego pełen chwały; † spraw 

łaskawie, by wierni, którzy przez chrzest uczestniczą w Jego śmierci, * 

dzięki Jego zmartwychwstaniu osiągnęli radość życia wiecznego. Który 

z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez 

wszystkie wieki wieków.   

W: Amen.  

  

K: Błogosławmy Panu.  

W: Bogu niech będą dzięki.  

  

JUTRZNIA 

HYMN 

1. Zbawicielu wszystkich ludzi,  

Przyjmij śpiewy pełne żalu;  

Zmiłuj się nad nami, Panie,  

Przebacz ufającym Tobie.  

2. Pradawnego wroga moce  

Zniweczyłeś swoim krzyżem,  

Który stał się znakiem wiary  

Na wyznawców Twoich czole. 

3. Już na zawsze nas uwolnij  

Z panowania zła i grzechu,  

Aby szatan nie mógł szkodzić  

Odkupionym krwią najświętszą.  

4. Ty ze względu na nas, Jezu,  

Zejść raczyłeś do Otchłani  

I dłużników gorzkiej śmierci 

Obdarzyłeś życiem wiecznym.  

5. Gdy na rozkaz Twój wszechmocny  

Świat osiągnie kres istnienia,  

Znowu przyjdziesz w blasku chwały,  

By nagrodzić sprawiedliwych.   

6. Ciebie więc prosimy, Chryste,  

Byś uleczył nasze rany, 

 Ty, co z Ojcem Twym i  

Duchem Godzien jesteś uwielbienia.  

Amen.  



80   #D o m o w a  W i e l k a n o c – Pascha w Twoim domu 

  

PSALMODIA 

Psalm 64  Bóg sądzi prześladowców 

Psalm ten najbardziej ukazuje Mękę Pana  

(św. Augustyn)  

 

Ant. Zabito niewinnego Pana, *   

dlatego będą Go opłakiwać jak jedynego syna.  

Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *  

zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.  

Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *  

i przed zgrają złoczyńców.  

Ostrzą oni jak miecz swe języki, †  

a zatrute słowa kierują jak strzały, *  

by z ukrycia ugodzić niewinnego.  

Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *  

umacniają się w złym zamiarze.  

Zamyślają potajemnie zastawić sidła †  

mówiąc: „Któż nas zobaczy, *  

kto odkryje naszą tajemnicę?”  

Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *  

podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.  

Lecz Bóg strzałami w nich godzi *  

i nagle odnoszą rany.  

Własny język upadek im gotuje, *  

a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.  

Ludzie ogarnięci bojaźnią † sławią 

dzieło Boga *  

i rozważają Jego nakazy.  

Sprawiedliwy weseli się w Panu, †  

do Niego się ucieka, *  

a wszyscy prawego serca się chlubią.  

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na 

wieki wieków. Amen.  

Ant. Zabito niewinnego Pana, *   

dlatego będą Go opłakiwać jak jedynego syna.  
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Pieśń (Iz 38, 10-14. 17. 19b-20) 

Bóg uzdrowieniem umierającego  

Byłem umarły, a oto jestem żyjący i dzierżę klucze śmierci 

(Ap 1, 18)  

   

Ant. Od bram Otchłani * 

 ocal moją duszę, Panie.  

 Rzekłem: W połowie dni moich * 

 odejść muszę.  

W bramach Otchłani mnie opuści *  

lat moich reszta.  

Mówiłem: Nie ujrzę już Boga *  

na ziemi żyjących,  

Nie zobaczę już nikogo *  

spośród mieszkańców tego świata.  

Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *  

jak namiot pasterski.  

Jak tkacz zwinąłem me życie, †  

a Pan jego nić przeciął. *  

Od świtu do nocy kres mi położysz.  

Krzyczę do rana. * 

On jak lew miażdży wszystkie me kości.  

Kwilę jak pisklę jaskółcze, * 

 wzdycham jak gołębica.  

Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę; *  

Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku.  

I oto ustrzegłeś moją duszę *  

od czeluści zagłady,  

Gdyż odrzuciłeś za siebie *  

wszystkie moje grzechy.  

Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją. *  

Pan mi przychodzi z pomocą.  

Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach †  

przez wszystkie dni naszego życia *  

w świątyni Pańskiej.  
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Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Od bram Otchłani *  

ocal moją duszę, Panie. 

  

Psalm 150  

Chwalcie Pana Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: 

Chwalcie Boga waszą duszą i ciałem waszym 

(Hezychiusz)  

  

Ant. Byłem umarły, *   

a oto jestem żyjący na wieki wieków *   

i mam klucze śmierci i Otchłani.  

Chwalcie Boga w Jego świątyni, *  

chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.  

Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *  

chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.  

Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *  

chwalcie na harfie i cytrze.  

Chwalcie Go bębnem i tańcem, *  

chwalcie na strunach i flecie.  

Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †  

chwalcie na cymbałach brzęczących. *  

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!  

Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu.  

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Byłem umarły, *   

a oto jestem żyjący na wieki wieków*   

i mam klucze śmierci i Otchłani.  

  

CZYTANIE (Oz 6, 1-2) 

Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy, On to 

nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia 

trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności.  
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RESPONSORIUM KRÓTKIE 

K: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, *   

a była to śmierć na krzyżu.  

W: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, *   

a była to śmierć na krzyżu.  

K: Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *   

i darował Mu imię ponad wszelkie imię.  

W: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, *   

a była to śmierć na krzyżu.  

  

PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79) 

Ant. Ratuj nas, Zbawicielu świata, *   

Ty nas odkupiłeś przez krzyż i krew swoją; *   

pomagaj nam, Panie, nasz Boże.  

† Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *  

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.  

I wzbudził dla nas moc zbawczą *  

w domu swego sługi Dawida.  

Jak zapowiedział od dawna *  

przez usta swych świętych proroków,  

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *  

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;  

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie*  

i wspomni na swe święte przymierze,  

Na przysięgę, którą złożył *  

ojcu naszemu Abrahamowi.  

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *  

służyć Mu będziemy bez trwogi,  

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *  

po wszystkie dni nasze.  

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *  

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.  

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *  

przez odpuszczenie grzechów.  

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *  

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,  

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *  

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.  
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Chwała Ojcu i Synowi, *  

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, *  

i na wieki wieków. Amen.  

Ant. Ratuj nas, Zbawicielu świata, *   

Ty nas odkupiłeś przez krzyż i krew swoją; *   

pomagaj nam, Panie, nasz Boże.  

  

PROŚBY 

K: Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupiciela, który za nas 

został umęczony i pogrzebany, aby powstać z martwych. Zanośmy do 

Niego pokorne błagania: 

1. Chryste, nasz Zbawicielu, Ty zechciałeś, aby Twoja bolejąca Matka 

stała pod krzyżem i przeżywała Twe złożenie do grobu, daj, abyśmy w 

naszych cierpieniach byli uczestnikami Twojej męki.  

W: Panie, zmiłuj się nad nami. 

2. Chryste, nasz Panie, Ty jak ziarno wrzucone w ziemię przy-niosłeś nam 

owoc życia Bożego, spraw, abyśmy umierali dla grzechu, a żyli dla 

Boga.  

W: Panie, zmiłuj się nad nami. 

3. Chryste, nasz Pasterzu, Ty spoczywając w grobie pozostałeś ukryty dla 

wszystkich, naucz nas miłować nasze życie ukryte z Tobą w Ojcu.  

W: Panie, zmiłuj się nad nami. 

4. Chryste, nowy Adamie, Ty zstąpiłeś do krainy umarłych, aby uwolnić z 

więzienia śmierci sprawiedliwych, którzy od początku świata byli tam 

zatrzymani, spraw, aby wszyscy, którzy leżą w grobie grzechów, 

usłyszeli Twój głos i powstali do życia.  

W: Panie, zmiłuj się nad nami. 

5. Chryste, Synu Boga żywego, przez chrzest święty zostaliśmy 

pogrzebani razem z Tobą, pomóż nam upodobnić się do Ciebie w 

zmartwychwstaniu i postępować w nowości życia. W: Panie, zmiłuj się 

nad nami. 

OJCZE NASZ 

K: Spełniając przykazanie Pana Jezusa, odmówmy wspólnie:  

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo 

Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego 

powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale 

nas zbaw ode złego.  



85   #D o m o w a  W i e l k a n o c – Pascha w Twoim domu 

MODLITWA 

K: Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn Jednorodzony został złożony 

w grobie i wyszedł z niego pełen chwały; † spraw łaskawie, by wierni, 

którzy przez chrzest uczestniczą w Jego śmierci, * dzięki Jego 

zmartwychwstaniu osiągnęli radość życia wiecznego. Który z Tobą żyje 

i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki 

wieków.   

W: Amen.  

 

 


