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Moi Drodzy! 

Tegoroczne Triduum Paschalne przeżywamy w wyjątkowym wymiarze – 

nie tak jak zwykle licznie wypełniając naszą parafialną świątynię, ale w naszych 

domach rodzinnych, przez pośrednictwo telewizji, radio, czy Internetu. To dla nas 

sytuacja zupełnie nowa, która w sercu powoduje ból i rozdarcie. Od małego, jako 

ministrant, uczestniczyłem zawsze w liturgii Triduum. Czekałem na to 

wydarzenie. Im byłem starszy, tym więcej rozumiałem i tym bardziej pragnąłem, 

żeby była ona sprawowana w sposób piękny. Już jako ksiądz zawsze pragnąłem, 

by jak najwięcej osób mogło duchowo doświadczyć Paschy Chrystusa, ukazanej, 

odnawianej i przeżywanej we wspólnocie Kościoła. I nigdy bym nie pomyślał, że 

przyjdzie mi w życiu doczekać takiego dnia, że będę przeżywał tę liturgię przy 

pustym kościele. 

Ale to wciąż będzie ta sama Liturgia. To wciąż jest uobecnienie Męki, 

Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa – może nawet dużo bardziej wymowne, niż ta 

liturgia, w której dotąd uczestniczyliśmy tak licznie. W tym roku, w kościele, 

Chrystus będzie sam – jak dwa tysiące lat temu w Ogrodzie Oliwnym, na Golgocie 

i w Grobie, który jest jedynym, niemym świadkiem Zmartwychwstania. 

Nie wiem, czego będę w tym roku doświadczał, gdy znajdę się w pustce 

naszej świątyni, w ciszy odpowiedzi które nie wybrzmią, bo nie będzie ich komu 

wypowiadać…. Może po prostu skupię się na Jezusie? I to będzie piękne. „Nie bój 

się. Nie lękaj się. Bóg sam wystarczy!” – tak przecież śpiewamy w jednym z 

kanonów Taize. 

Drogi Bracie, Droga Siostro! Zapraszam Cię na tegoroczne Triduum 

Paschalne! Nie, jak zwykle, do przeżycia tych wydarzeń w naszym parafialnym 

kościele. Ale do przeżycia tego świętego czasu we wspólnocie Kościoła, który w 

tych dniach zamienił świątynie parafialne na kościoły domowe. Bóg nie zawiesił 

swojej łaski, ani swej miłości do nas. Boża Miłość nie jest na kwarantannie! On jest, 

działa i zbawia! A Jego miłość dosięga nas nie tylko w murach świątyni, ale 

wszędzie tam, gdzie Go z otwartym sercem zapraszamy. 

W Przewodniku, który właśnie przeglądasz, zawarte są teksty liturgii 

słowa z poszczególnych dni Triduum Paschalnego, teksty liturgii godzin, które 

będziemy transmitować z naszego kościoła, a także obrzędy i modlitwy, dzięki 

którym będzie można celebrować święty czas Triduum w waszych domach 

rodzinnych. Mam nadzieję, że będą pomocne! 

Z modlitwą, ks. Proboszcz 
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I. TRANSMISJE TRIDUUM ON-LINE 
 

WIELKI CZWARTEK, 09.04.2020 r., 

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ, godz. 19:00 

Kompleta z lamentacjami, godz. 23:30 

 

WIELKI PIĄTEK, 10.04.2020 r., 

Jutrznia z Godziną Czytań, godz. 7:00 

Koronka do Bożego Miłosierdzia, godz. 15:00 

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ, godz. 19:00 

Gorzkie Żale, godz. 21:00 

Kompleta z lamentacjami, godz. 23:30 

 

WIELKA SOBOTA, 11.04.2020 r., 

Jutrznia z Godziną Czytań, godz. 7:00 

Koronka do Bożego Miłosierdzia, godz. 15:00 

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC, godz. 21:00 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, 12.04.2020 r., 

Msze święte: 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00 
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II. Wprowadzenie w Triduum 
 

1. Wielki Tydzień 
Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie Pan Jezus dzień spędzał w 
Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do odległej o ok. 3 km Betanii, aby 
tam przenocować. Zapewne gościny Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz w swoim domu - 
z wdzięczności za niedawne wskrzeszenie go z grobu. 
 
W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo 
za to, że nie znalazł na nim owocu, a tylko same liście. Kiedy wszedł na plac świątyni i 
zobaczył tam kupców z towarami i bydłem, wypędził ich stamtąd. 
 
W Wielki Wtorek Pan Jezus prowadził najgwałtowniejsze polemiki ze starszyzną 
żydowską, które zakończył wielokrotnym "biada", rzuconym na swoich zatwardziałych 
wrogów. W wielkiej też mowie eschatologicznej zapowiada całkowite zniszczenie 
Jerozolimy oraz koniec świata, jaki zamknie dzieje ludzkości. Zapowie także powtórne 
swoje przyjście na ziemię w chwale. W przypowieści o roztropnym słudze, o mądrych i 
głupich pannach i o talentach będzie nawoływał do czujności  
 
Wielka Środa ma bezpośredni już kontakt z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. 
Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia za wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz ofiaruje 
Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc za srebrniki, przyrzekając śledzić Chrystusa, a 
gdy będzie sam - zawiadomi o tym Sanhedryn, aby Go można było pojmać. 
 

2. Triduum Paschalne 
 

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. 

Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w 

Wielki Czwartek. 

Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie 

Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mówią o tym czytania: z Księgi Wyjścia, z Pierwszego 

Listu św. Pawła do Koryntian i z Ewangelii św. Jana. Pierwsze traktuje o pierwszym święcie 

Paschy. Izraelici, gotowi do drogi (uciekali z Egiptu), mieli spożyć ucztę paschalną w 

pośpiechu, a krew baranka, którego jedli, posłużyła do oznaczenia domów. Powodowała ona, 

że nie było wśród nich plagi niszczycielskiej, gdy Bóg karał ziemię egipską śmiercią 

pierworodnych. 

Przez wszystkie pokolenia Żydzi spożywali Paschę na pamiątkę wyjścia z ziemi egipskiej i 

zawarcia z Bogiem przymierza na Synaju. Podobnie było podczas Ostatniej Wieczerzy. Ale 

Jezus nadał tej uczcie nowy sens. Mówi o tym drugie czytanie. Święty Paweł przypomina słowa 

Jezusa: „To jest Ciało Moje za was wydane”. Jak baranek został zabity, by uratować od śmierci 
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pierworodnych w Egipcie, tak Jezus nazajutrz zostanie zabity, by wszystkich ludzi uratować od 

śmierci wiecznej. 

Święty Paweł przypomina także inne słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Kielich ten jest 

nowym przymierzem we krwi mojej”. Tak jak przymierze synajskie, zgodnie ze starożytnym 

zwyczajem, zostało zawarte przez pokropienie krwią ofiarnych zwierząt, tak krew zabitego 

Jezusa posłuży jako krew Nowego i Wiecznego Przymierza. Nowym Ludem Bożym - 

Kościołem - staną się ci, którzy przez chrzest zanurzeni zostaną w zbawczą mękę i śmierć 

Chrystusa. Chrześcijanie - zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” - 

sprawować mają pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania przez spożywanie Ciała i Krwi 

Chrystusa. Przewodzić jej będą ci, którzy przez modlitwę i włożenie rąk w sposób szczególny 

uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. 

Ewangelia przypomina o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi. Ten, którego 

nazywamy „Nauczycielem i Panem” zrobił coś, co zwykle czynił sługa. Na pamiątkę tego 

wydarzenia w wielu parafiach po homilii kapłan umywa wybranym parafianom nogi. 

Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu 

służby bliźniemu... 

Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej 

kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni uczniowie czuwać będą 

wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i 

pierwsze przesłuchania. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka, a 

ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, stoi obnażony i pusty. 

Wchodzimy w czas Bożej męki... 

W Wielki Piątek 

nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach trwa spowiedź, adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, 

odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej... Późnym popołudniem rozpoczynają się 

najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: 

Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. 

Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie 

poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. 

Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są 

nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej. W Jego ranach jest nasze zdrowie... 

Pierwsze czytanie w Liturgii Słowa to tekst z Księgi proroka Izajasza, w którym prorok mówi 

o tym, że Mesjasz będzie cierpiał za grzechy ludzi. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, 

że Chrystusowi znany jest ludzki los, bo sam został okrutnie doświadczony. Przez Jego 

posłuszeństwo dokonało się zbawienie świata. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia. 

Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W 

dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały świat. 

Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były 

zasłonięte. W Wielki Piątek ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan odsłania krzyż, 
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śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadając: 

„Pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana, wielbiąc Zbawiciela. 

Przychodzi czas, aby adorować krzyż Jezusa. Robią to - w zależności od miejscowych 

zwyczajów - albo wszyscy wierni, albo tylko niektórzy. Śpiewa się przy tym zazwyczaj jedną z 

najbardziej przejmujących pieśni - „Ludu mój ludu”. Ukazuje ona, co Bóg zrobił dla Izraelitów, 

gdy wychodzili z ziemi egipskiej, i czym oni odpłacili Jego Jednorodzonemu Synowi. Każdy 

może dodać w myśli własną zwrotkę. Bo każdy doświadczył od Boga wielu dobrodziejstw, a 

często odpłaca Mu grzechem. 

Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje się Ciało 

Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Karmimy się pokarmem, który daje życie 

wieczne... 

Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej 

Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym 

spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. 

Wielu przyjdzie także ucałować krzyż. Bo „na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na 

drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również 

został pokonany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”. 

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna 

Wydawało się, że wszystko się skończyło. Bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko. Ale nie w 

tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane 

nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym 

w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas Liturgii Wigilii Paschalnej.  

To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się wieczorem. Liturgia Wigilii Paschalnej nie 

jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii 

Światła i Liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska 

podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący 

kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża 

cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo 

„Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. 

Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”. 

Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy doświadczyli 

w swoim życiu lęku przed ciemnością, wiedzą, czym dla człowieka jest światło. Rozprasza nie 

tylko ciemności, ale także obawy. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem 

rozprasza ciemności grzechu i śmierci, który na powrót wlewa w serca radość życia. Bo przecież 

nie musimy się już bać największego wroga, śmierci, skoro On ją pokonał. „Światło Chrystusa” 

- śpiewa kapłan i wszyscy zapalają od Paschału świece. W kościele robi się jeszcze jaśniej. 

Mrok jest już przezwyciężony. 

A gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa, zapalają się wszystkie 

światła. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie wielkanocne. „Weselcie się już zastępy 

aniołów w niebie (...) Raduj się Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona 
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jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał (...) Tej nocy 

Chrystus, skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani (...) O, jak niepojęta 

jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś Swego Syna (...)”. 

Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Może się składać na nią aż dziewięć czytań, które 

pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu 

wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić 

grzechy świata, a zabity za grzechy świata trzeciego dnia powstał z martwych. Święty Paweł 

pokazuje, że udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki 

sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do 

Nowego Życia. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji - Liturgia Chrzcielna. 

Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Dziś, po 

błogosławieństwie wody, najczęściej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i modlimy się za 

tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się 

grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie 

wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie 

grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Chciałoby się, aby już na zawsze w sercach 

była ta sama gorliwość, co w tej właśnie chwili. 

Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z 

miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział 

w swojej łasce przez chrzest, karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego Ciało i Krew są pokarmem na 

życie wieczne. 

Na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu 

światu ogłaszają radosną wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana. Ta procesja 

może mieć też miejsce następnego dnia rankiem, przed pierwszą Mszą świętą. Gdy wschodzi 

słońce, jakże wyraziście brzmią słowa wielkanocnego orędzia: „Niech ta świeca płonie, gdy 

wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który 

oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków”. 

Stosownie do sposobu żydowskiej tradycji dni były liczone od zapadnięcia zmroku: od czwartku wieczora 

do piątku wieczora (1 dzień), od piątku wieczora do soboty wieczora (2 dzień), od soboty wieczora do 

niedzieli wieczora (3 dzień). Kościół po części przejął tę tradycję, rozpoczynając uroczyste dni od 

Nieszporόw (modlitw wieczornych) dnia poprzedniego, mόwiąc tu też o tzw. Wigilii. Stąd należy mówić 

o celebracji trzech dni (Triduum), w których dokonuje się Pascha Chrystusa: 

-Wielki Czwartek, jest dniem ustanowienia Eucharystii a zarazem Sakramentu Kapłaństwa, ktόry tę 

Eucharystię sprawia, 

-Wielki Piątek, jest dniem przeżywania męki i śmierci Chrystusa na krzyżu, 

-Wielka Sobota, jest dniem ciszy i spoczywania Jezusa w grobie, zapowiadając wielką Wigilię Paschalną 

Zmartwychwstania Pańskiego, ktόra ma miejsce z soboty na niedzielę i jest nazywana Wielką Nocą, stąd 

też się wzięła inna polska nazwa Świąt Pachalnych: Święta Wielkanocne. 
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III. WIELKI CZWARTEK 
 

1. Jutrznia z Godziną Czytań 
 

K: † Panie, otwórz wargi moje.  

W: A usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

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. 

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. 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, * 

On sam nas stworzył, 

Jesteśmy Jego własnością, * 

Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany. 

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. 

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. 
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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. 

https://brewiarz.pl/iv_20/0904-1/jutrznia.php3#top
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PSALMODIA 

1 ant. Zmęczyłem się krzykiem * wypatrując mego Boga. 

Psalm 69, 2-22. 30-37 

Gorliwość o dom Twój mnie pożera 

Dali Mu pić wino zaprawione goryczą (Mt 27, 34) 

I 

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. 

https://brewiarz.pl/iv_20/0904-1/godzczyt.php3#top
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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. 
 

2 ant. Dali mi żółć jako pokarm, * a gdy byłem spragniony, / poili mnie octem. 

 

II 

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. 



13 
 

Domieszali trucizny do mego pokarmu, * 

a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. 

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. 
 

3 ant. Szukajcie Boga, * a wasze serce ożyje. 
 

III 
 

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. 
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K. Gdy zostanę wywyższony nad ziemię. 

W. Przyciągnę wszystkich do siebie. 

 

I CZYTANIE 

Z Listu do Hebrajczyków      4, 14 - 5, 10 

Jezus Chrystus najwyższym kapłanem 
 

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 

W. Chrystus, † chociaż był Synem Bożym, / 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 

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

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

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. 
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RESPONSORIUM      Rz 3, 23-25; J 1, 29 

W. Wszyscy zgrzeszyli † i pozbawieni są chwały Bożej, / a dostępują 

usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, / przez odkupienie, które jest w Jezusie 

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. 

 

PSALMODIA 
 

1 ant. Spójrz, Panie, * i zobacz, że jestem w udręce; / szybko mnie wysłuchaj. 
 

Psalm 80 

Nawiedź, Panie, swoją winnicę 

Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20) 
 

Usłysz, Pasterzu Izraela, † 

Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, * 

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. 
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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. 

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. 
 

2 ant. Oto Bóg, zbawienie moje, * Jemu zaufam i bać się nie będę. 
 

Pieśń (Iz 12, 1-6) 

Radość wyzwolonego ludu 

Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije! (J 7, 37) 
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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. 

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. 
 

3 ant. Nakarmił nas Pan * chlebem z wybornej pszenicy, / nasycił nas miodem z 

opoki. 
 

Psalm 81 

Uroczyste odnowienie przymierza 

Uważajcie, aby w kimś z was nie było przewrotnego serca niewiary (Hbr 3, 12) 
 

Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą, * 

wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba! 

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, * 

w cytrę słodko dźwięczącą i lirę. 
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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. 

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. 
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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 
 

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

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. Gorąco pragnąłem / spożyć tę Paschę z wami, / zanim będę cierpiał. 
 

PROŚBY 

  

Zanośmy pokorne błagania do Chrystusa, Wiecznego Kapłana, którego Ojciec 

namaścił Duchem Świętym, aby więźniom głosił wyzwolenie: 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

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

- doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

Chryste, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, Twój bok został przebity włócznią 

żołnierza, 

- ulecz nasze rany. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia, 

- udziel jego owoców odrodzonym przez chrzest święty. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
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Chryste, Ty wisząc na drzewie krzyża przebaczyłeś pokutującemu łotrowi, 

- odpuść nam, grzesznym, nasze winy. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą. 

 

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 

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. 

Amen. 
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2. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 
 

Jeśli chcesz uczestniczyć w transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej z naszego 

kościoła, czy też z innego miejsca, to proponuję, byś nakryj stół białym obrusem. 

Postaw krzyż i zapal świece. Ubierz się odświętnie, aby podkreślić, że będziesz 

teraz celebrować w swoim domu spotkanie z Jezusem. Zaproś do wspólnej 

modlitwy wszystkich domowników, niech to będzie Wasze wspólne spotkanie z 

Jezusem. 

Przed rozpoczęciem modlitwy wyłącz i odłóż wszystko, co mogłoby powodować 

Twoje rozproszenie. 

Poproś o łaskę i pomoc Ducha Świętego, niech On Ci towarzyszy w Twojej 

modlitwie. 

Uczyń znak krzyża na początku transmitowanej mszy świętej. Odpowiadaj tak, 

jakbyś siedział w kościele. 

W razie niemożliwości uczestnictwa w mszy świętej wykorzystaj teksty czytań. 

Uczyń znak krzyża, pomódl się dowolną modlitwą do Ducha Świętego, przeczytaj 

jedno lub wszystkie czytania, a na koniec przyjmij Komunię Duchową. 

Możesz też skorzystać z bardzo dobrej propozycji zawartej w „Domowej 

Wielkanocy”, autorstwa K. i M. Piechów (link na stronie internetowej parafii). 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE    Wj 12, 1-8. 11-14 

Przepisy o wieczerzy paschalnej 

Czytanie z Księgi Wyjścia 

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla 

was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu 

zgromadzeniu Izraela tak: 

„Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o 

baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech 

się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, 

aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka 
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według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, 

jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do 

czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o 

zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym 

będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby 

przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. 

Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na 

waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest 

to Pascha na cześć Pana. 

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od 

człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew 

posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę 

krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał 

ziemię egipską. 

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto 

dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie 

obchodzić święto”». 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16) 

Refren: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela. 

Czym się Panu odpłacę * 

za wszystko, co mi wyświadczył? 

Podniosę kielich zbawienia * 

i wezwę imienia Pana. 

Refren. 

Cenna jest w oczach Pana * 

śmierć Jego wyznawców. 

Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, * 

Ty rozerwałeś moje kajdany. 
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Refren. 

Tobie złożę ofiarę pochwalną * 

i wezwę imienia Pana. 

Wypełnię me śluby dla Pana * 

przed całym Jego ludem. 

Refren. 

 

DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 11, 23-26 

Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie 

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której 

został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało 

moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy 

wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi 

mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» 

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż 

przyjdzie. 

Oto słowo Boże. 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 13, 34 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków. 

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak Ja was umiłowałem. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków. 
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EWANGELIA J 13, 1-15 

Do końca ich umiłował 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by 

przeszedł 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 wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał 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 misy. I zaczął obmywać 

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 

poznasz to później». 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 wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem 

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

Oto słowo Pańskie. 
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3. Kompleta 
 

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

 

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia. 

We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty. 

HYMN 

LG tom II: Części stałe - Wielki Post, str. 1205-1206; LG skrócone: Części stałe - 

tydzień II, str. 1167 

1  Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, 

Rozpraszasz nocne ciemności, 

W Tobie początek jest światła 

I nim obdarzasz wybranych. 
 

2  Teraz więc Ciebie prosimy, 

Byś strzegł nas w mrocznych godzinach, 

W swoim pokoju zachował 

I przyniósł ulgę znużonym. 
 

3  Kiedy już sen nas ogarnie, 

Niech serce czuwa przy Tobie; 

Tych, którzy Ciebie miłują, 

Osłaniaj swoją prawicą. 
 

4  Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże, 

I wrogie oddal zasadzki, 

Kieruj Twoimi wiernymi, 

Boś własną Krwią ich odkupił. 
 

5  Chryste, łagodny nasz Królu, 

Niech Ciebie z Ojcem i Duchem 

Wszystko, co żyje, wysławia 

Przez całą wieczność bez końca. Amen. 
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PSALMODIA 

LG tom II: Po II Nieszporach, str. 1213-1214; LG skrócone: Po II Nieszporach, str. 

1175-1176 

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu nocnego. 

 

Psalm 91 

O Bożej opiece 

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19) 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * 

i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 

Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, * 

Boże mój, któremu ufam". 

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego * 

i od słowa niosącego zgubę. 

Okryje cię swoimi piórami, † 

pod Jego skrzydła się schronisz; * 

wierność Jego jest puklerzem i tarczą. 

Nie ulękniesz się strachu nocnego * 

ani strzały za dnia lecącej, 

Ani zarazy skradającej się w mroku, * 

ani moru niszczącego w południe. 

A choćby tysiąc padło u boku twego † 

i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, * 

ciebie to nie spotka. 

Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma * 

zapłatę daną grzesznikom. 

Bo Pan jest twoją ucieczką, * 

za obrońcę wziąłeś Najwyższego. 

Nie przystąpi do ciebie niedola, * 

a cios nie dosięgnie twojego namiotu, 

Bo rozkazał swoim aniołom, * 

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 
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Będą cię nosili na rękach, * 

abyś stopy nie uraził o kamień. 

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * 

a lwa i smoka podepczesz. 

"Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * 

osłonię go, bo poznał moje imię. 

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † 

i będę z nim w utrapieniu, * 

wyzwolę go i sławą obdarzę. 

Nasycę go długim życiem * 

i ukażę mu moje zbawienie". 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie ulękniesz się strachu nocnego. 

 

CZYTANIE         Ap 22, 4-5 

Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy 

nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie 

świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. 

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE 

K.   Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci. 

W.  Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci. 

K.   Oto nadeszła godzina, w której Syn Człowieczy zostanie wydany. 

W.  Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci. 

 

PIEŚŃ SYMEONA        Łk 2, 29-32 

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali 

z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. 
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Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, * 

według słowa Twojego, 

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * 

któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 

Światło na oświecenie pogan * 

i chwałę ludu Twego, Izraela. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali 

z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. 

MODLITWA 

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie 

zasadzki; † niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, 

* a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 

 

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i 

Duch Święty. W. Amen. 

 

 ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Witaj, niebios Królowo, 

Witaj, Pani aniołów, 

Witaj, Różdżko i Bramo; 

Jasność zrodziłaś światu. 

 

Ciesz się, Panno chwalebna, 

Ponad wszystkie piękniejsza, 

Witaj, o Najśliczniejsza; 

Proś Chrystusa za nami. 
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IV. WIELKI PIĄTEK 
 

1. Jutrznia z godziną czytań 
 

Przewodniczący: † Panie, otwórz wargi moje. 

Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

 

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. 

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. 

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. 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego, / który nas odkupił krwią swoją. 

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. 
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Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego, / który nas odkupił krwią swoją. 

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. 

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. 

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. 

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! 

https://brewiarz.pl/iv_20/1004/jutrznia.php3#top
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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 
 

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 

1 ant. Buntują się królowie ziemi * i władcy wraz z nimi spiskują / przeciw Panu 

i Jego Pomazańcowi. 
 

 

 

Psalm 2 

Mesjasz Król zwycięski 

Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego 

namaściłeś (Dz 4, 27) 
 

Dlaczego się burzą narody, * 

czemu ludy żywią daremne zamysły? 

Buntują się królowie ziemi † 

i władcy wraz z nimi spiskują * 

przeciw Panu i Jego Pomazańcowi: 
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"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. 

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. 
 

2 ant. Dzielą między siebie moje szaty * i los rzucają o moją suknię. 
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Psalm 22, 2-23 

Męka Sprawiedliwego i wysłuchanie Jego prośby 

Jezus zawołał donośnym głosem: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" 

(Mt 27, 46) 

 

 

I 
 

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. 

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. 
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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. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Dzielą między siebie moje szaty / i los rzucają o moją suknię. 

 

3 ant. Przemocy użyli * ci, którzy czyhają na me życie. 
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Psalm 38 

Błaganie nieszczęśliwego grzesznika 

Wszyscy znajomi Jezusa stali z daleka (Łk 23, 49) 

 

 

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. 

Stałem się jak człowiek, który nie słyszy * 

i brak mu w ustach odpowiedzi. 
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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 

 Z Listu do Hebrajczyków 9, 11-28 

Chrystus arcykapłan przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego 

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 

W. Był jak baranek † 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 

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

Moc krwi Chrystusowej 

 

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 

W. Zostaliście wykupieni † 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.  

PSALMODIA 

1 ant. Bóg nie oszczędził własnego Syna, * lecz za nas wszystkich wydał Go w 

ofierze. 

Psalm 51 

Błaganie pokutnika 

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 

4, 23-24) 

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. 
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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. 

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, † 

Boże, 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. 
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Ant. Bóg nie oszczędził własnego Syna, / lecz za nas wszystkich wydał Go w 

ofierze. 

2 ant. Jezus Chrystus nas umiłował * i obmył nas krwią swoją z naszych 

grzechów. 

 

Pieśń (Ha 3, 2-4. 13a. 15-19) 

Bóg przychodzi na sąd 

Podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie (Łk 21, 28) 

 

Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie, * 

zobaczyłem, Panie, Twoje dzieło. 

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, 
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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. 
 

Ant. Jezus Chrystus nas umiłował / i obmył nas krwią swoją z naszych grzechów. 
 

3 ant. Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, * wysławiamy Twoje święte 

zmartwychwstanie, / bo przez drzewo krzyża przyszła radość dla całego świata. 
 

 

Psalm 147 B 

Jeruzalem wielbi Boga 

Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9) 
 

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. 
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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, / 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. 
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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. 

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 

Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupiciela, który za nas poniósł 
śmierć i został pogrzebany, aby powstać z martwych. Zanośmy do Niego pokorne 
błagania: 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
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Chryste, nasz Panie i Mistrzu, Ty stałeś się dla nas posłusznym aż do śmierci, 

- naucz nas ustawicznego posłuszeństwa woli Ojca. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

Chryste, nasze życie, Ty umierając na drzewie krzyża, pokonałeś śmierć i piekło, 

- pozwól nam z Tobą umierać, abyśmy z Tobą powstali do życia. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

Chryste, nasz Królu, Ty stałeś się pośmiewiskiem ludzi i jak robak byłeś 
zdeptany, 

- naucz nas naśladować Twoją zbawienną pokorę. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

Chryste, nasze zbawienie, Ty oddałeś za nas życie jako za umiłowanych braci, 

- spraw, abyśmy darzyli się nawzajem tą samą miłością. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

Chryste, nasz Odkupicielu, Ty rozłożyłeś ręce na krzyżu, aby pociągnąć do siebie 
ludzi wszystkich wieków, 

- zgromadź w swoim wiekuistym królestwie rozproszone dzieci Boże. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 

 

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą. 

 

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 
 

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. Amen. 

 



48 
 

2. LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 
 

PIERWSZE CZYTANIE      Iz 52, 13 – 53, 12 

Przebity za nasze grzechy 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak 

wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i 

postać Jego 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. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie 

objawiło? 

On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie 

miał On wdzięku ani też blasku, aby chciano na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by 

się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z 

cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy 

Go za nic. 

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a my 

uznaliśmy Go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był 

przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na Niego chłosta 

zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. 

Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan 

obarczył Go winami nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam pozwolił się gnębić, 

nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema 

wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. 

Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono 

Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu 

wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, 

chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. 

Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę 

za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez 

Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój 

Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. 
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Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz za to, 

że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On 

poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 

23, 46) 

Refren: Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. 
 

2 Panie, do Ciebie się uciekam, † 

  niech nigdy nie doznam zawodu, * 

  wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej! 

6 W ręce Twoje powierzam ducha mego, * 

  Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. 
 

Refren: Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. 
 

12 Stałem się przykładem hańby † 

  dla wszystkich mych wrogów, * 

  dla sąsiadów przedmiotem odrazy. 

13 Zapomnieli o mnie w sercach jak o zmarłym, * 

  stałem się jak wyrzucone naczynie. 
 

Refren: Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. 
 

15 Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, * 

  i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem». 

16 W Twoim ręku są moje losy, * 

  wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. 
 

Refren: Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. 
 

17 Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, * 

  wybaw mnie w swoim miłosierdziu. 

25 Bądźcie dzielni i mężnego serca, * 

  wszyscy, którzy ufacie Panu. 
 

Refren: Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. 
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DRUGIE CZYTANIE      Hbr 4, 14-16; 5, 7-9 

Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

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 poddanego próbie pod 

każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z 

ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w 

stosownej chwili. 

Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił 

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

wysłuchany dzięki swej uległości. 

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy 

wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy 

Go słuchają. 

Oto słowo Boże. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     Por. Flp 2, 8-9 

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków. 

 

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie 

imię. 

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków. 
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EWANGELIA       J 18, 1 – 19, 42 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Jana 

Pojmanie Jezusa 

E. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, 

do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to 

miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz otrzymawszy 

kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z 

latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego 

przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? E. Odpowiedzieli Mu: 

I. Jezusa z Nazaretu. E. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. E. Również i Judasz, który Go 

zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli 

na ziemię. Powtórnie ich zapytał: + Kogo szukacie? E. Oni zaś powiedzieli: T. 

Jezusa z Nazaretu. E. Jezus odrzekł: + Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc 

Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. E. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, 

które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś. Wówczas 

Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął 

mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: + 

Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec? 

Przed Annaszem 

E. Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali 

Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem 

Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził 

Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. 

A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany 

arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas 

gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, 

znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A 

służąca odźwierna rzekła do Piotra: I. Czy może i ty jesteś jednym spośród 

uczniów tego człowieka? E. On odpowiedział: I. Nie jestem. E. A ponieważ było 

zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród 

nich stał także Piotr i grzał się. 
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Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu 

odpowiedział: + Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w 

synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie 

uczyłem niczego. Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im 

mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. E. Gdy to powiedział, jeden ze sług 

obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: I. Tak odpowiadasz arcykapłanowi? 

E. Odrzekł mu Jezus: + Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli 

dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? E. Następnie Annasz wysłał Go związanego do 

arcykapłana Kajfasza. 

A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: T. Czy i ty nie jesteś 

jednym z Jego uczniów? E. On zaprzeczył mówiąc: I. Nie jestem. E. Jeden ze sług 

arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: I. Czyż nie ciebie 

widziałem razem z Nim w ogrodzie? E. Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast 

kogut zapiał. 

Przed Piłatem 

Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni 
sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać 

Paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: I. Jaką skargę wnosicie 

przeciwko temu człowiekowi? E. W odpowiedzi rzekli do niego: T. Gdyby to nie 

był złoczyńca, nie wydaliby i osądźcie według swojego prawa. E. Odpowiedzieli 

mu Żydzi: T. Nam nie wolno nikogo zabić. E. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w 

którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. 

Przesłuchanie 

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a wywoławszy Jezusa rzekł do 

Niego: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział: + Czy to mówisz 

od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? E. Piłat odparł: I. Czy ja jestem Żydem? 

Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? E. Odpowiedział Jezus: 

Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, 

słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje 
nie jest stąd. E. Piłat zatem powiedział do Niego: + A więc jesteś królem? E. 

Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to 

przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdziwe. Każdy, kto jest z prawdy, 

słucha mojego głosu. E. Rzekł do Niego Piłat: I. Cóż to jest prawda? E. To 

powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: I. Ja nie znajduję w 
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Nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego 

więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? E. Oni zaś 

powtórnie zawołali: T. Nie Tego, lecz Barabasza! E. A Barabasz był zbrodniarzem. 

„Oto człowiek” 

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z 

cierni włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem 

podchodzili do Niego i mówili: T. Witaj, królu żydowski! E. I policzkowali Go. A 

Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: I. Oto wyprowadzam 

Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy. E. 

Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. 

Piłat rzekł do nich: I. Oto człowiek. E. Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: 

T. Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! E. Rzekł do nich Piłat: I. Weźcie Go i sami ukrzyżujcie Ja 

bowiem nie znajduję w Nim winy. E. Odpowiedzieli mu Żydzi: T. My mamy Prawo, 

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

E. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do 

pretorium i zapytał Jezusa: I. Skąd Ty jesteś? E. Jezus jednak nie dał mu 

odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: I. Nie będziesz mówić ze mną? Czy nie 

wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować? E. Jezus 

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

Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie. E. Odtąd Piłat usiłował Go 

uwolnić. Żydzi jednak zawołali: T. Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem 

Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. 

Wyrok 

E. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na 

trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień, 

przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: I. Oto król wasz! 

A oni krzyczeli: T. Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! E. Piłat rzekł do nich: I. Czyż króla 

waszego mam ukrzyżować? E. Odpowiedzieli arcykapłani: T. Poza Cezarem nie 

mamy króla. E. Wtedy wydał im Jezusa, aby Go ukrzyżowano. 

Ukrzyżowanie 

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane 

Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się 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, 
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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: T. Nie pisz: Król 

żydowski, ale że On powiedział: Jestem królem żydowskim. E. Odparł Piłat: I. Com 

napisał, napisałem. 

E. 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. T. + Nie 

rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. E. Tak miały się 

wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją 

suknię. To właśnie uczynili żołnierze. 

Ostatnie słowa 

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. E. Następnie 

rzekł do ucznia: + Oto matka twoja. E. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

Śmierć Jezusa 

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

rzekł: + Pragnę. E. 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 wyzionął ducha. Wszyscy klękają i przez chwilę 

zachowują milczenie. 

Przebicie serca 

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 kiedy podeszli i 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: 

Kości Jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć 

na Tego, którego przebodli. 
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Złożenie do grobu 

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 w 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. 

Oto słowo Pańskie. 

 

MODLITWA POWSZECHNA 

I. Za Kościół święty 

Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży: niech nasz Bóg i Pan obdarzy go 

pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i 

spokojne na chwałę Boga Ojca wszechmogącego. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę 

wszystkim narodom, † strzeż dzieła Twego miłosierdzia, * aby Twój Kościół, 

rozszerzony na cały świat, trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego 

imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

 

II. Za papieża 

Módlmy się za naszego papieża N.; niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do 

wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla 

swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje, † wejrzyj 

łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas 

papieża, * aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod 

https://brewiarz.pl/iv_20/1004/czyt2.php3?tekst=1#top
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zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

 

III. Za wszystkie stany Kościoła 

Módlmy się za naszego biskupa N., za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, 

za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią 

rządzi, † wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, * aby 

dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. W. Amen. 

 

IV. Za katechumenów 

Módlmy się za katechumenów: niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i 

bramy swego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie 

wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym 

potomstwem; † pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, * aby odrodzeni w 

wodzie chrztu świętego, zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

 

V. O jedność chrześcijan 

Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa: niech nasz Bóg i Pan 

sprawi, aby dążyli do prawdy, niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym 

Kościele. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych 

zachowujesz w jedności, † wejrzyj łaskawie na wyznawców Twego Syna * i spraw, 

niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i 
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bratniej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

 

VI. Za Żydów 

Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im 

wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego 

potomkom; † wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, * aby naród 

pierwszego wybrania mógł osiągnąć pełnię Odkupienia. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. W. Amen. 

 

VII. Za niewierzących w Chrystusa 

Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem 

Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując 

zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę, † i abyśmy przez wzrost we wzajemnej 

miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia * stali się w świecie 

doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. W. Amen. 

 

VIII. Za niewierzących w Boga 

Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca 

postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie 

szukali, a znajdując Cię, doznali pokoju; † spraw łaskawie, aby wszyscy, mimo 

przeszkód i niebezpieczeństw, dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo 

dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą, * i z radością wyznali wiarę w 

Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. W. Amen. 
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IX. Za rządzących państwami 

Módlmy się za wszystkich rządzących państwami: niech nasz Bóg i Pan kieruje ich 

umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej 

wolności i pokoju. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie 

pochodzą prawa wszystkich ludów; † wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami 

rządzą, * aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a 

religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

 

X. Za udręczonych w okresie epidemii 

Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan 

przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył 

płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie słaba ludzkość ma najlepszą obronę, † 

prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść 

gwałtownego utrapienia; * w Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych; udziel sił tym, 

którzy im służą; daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych 

nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

 

XI. Za strapionych i cierpiących 

Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca wszechmogącego, aby oczyścił świat z 

wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, 

rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, 

zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. 

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa: 

Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, † usłysz 

prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, * aby wszyscy 

mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 
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Adoracja Krzyża 

K: Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. 

W.: Pójdźmy z pokłonem. 

Klęcząc oddajemy cześć krzyżowi świętemu. Warto w tym czasie razem z 

kapłanem odsłonić krzyż w domu i adorować go wraz z domownikami, gdy trwać 

będzie adoracja w kościele. 

Śpiew podczas adoracji 

1. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił 

W czymem zasmucił, albo w czym zawinił. 

Jam cię wyzwolił z mocy faraona, 

a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. 
  

2.  Ludu mój, ludu... 

Jam cię wprowadzi w kraj miodem płynący, 

tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. 
  

3. Ludu mój, ludu... 

Jam ciebie szczepił winnico wybrana, 

a tyś mnie poił octem swego Pana. 
  

4. Ludu mój, ludu... 

Jam dla cię spuszczał na Egipt karania, 

a tyś mnie wydał na ubiczowania. 
  

5. Ludu mój, ludu... 

Jam faraona dał w obłęd bałwanów, 

a tyś mnie wydał książęta kapłanów. 
  

6. Ludu mój, ludu... 

Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą. 

a tyś mi włócznią bok otworzył srogą. 
  

7. Ludu mój, ludu... 

Jam był ci wodzem, w kolumnie obłoku, 

tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku. 
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8. Ludu mój, ludu... 

Jam ciebie karmił manny rozkoszami, 

tyś mi odpłacił policzkowaniami. 
  

9. Ludu mój, ludu... 

Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, 

a tyś mnie poił goryczą żółciowa. 

  

10. Ludu mój, ludu... 

Jam dał, że zbici Chaanan królowie, 

a ty zaś trzciną biłeś mnie po głowie. 
  

11. Ludu mój, ludu... 

Jam dał ci bero Judzie powierzone, 

a tyś mi wtłoczył cierniowa koronę. 
  

12. Ludu mój, ludu... 

Jam cię wywyższył między narodami, 

tyś mnie na krzyżu podwyższył z łotrami. 

 

 

 

3. Kompleta 
 

 

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

Chwała Ojcu i Synowi,  

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen. 
 

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia. 

We wspólnie odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty. 
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HYMN 
 

1  Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, 

Rozpraszasz nocne ciemności, 

W Tobie początek jest światła 

I nim obdarzasz wybranych. 
 

2  Teraz więc Ciebie prosimy, 

Byś strzegł nas w mrocznych godzinach, 

W swoim pokoju zachował 

I przyniósł ulgę znużonym. 
 

3  Kiedy już sen nas ogarnie, 

Niech serce czuwa przy Tobie; 

Tych, którzy Ciebie miłują, 

Osłaniaj swoją prawicą. 
 

4  Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże, 

I wrogie oddal zasadzki, 

Kieruj Twoimi wiernymi, 

Boś własną Krwią ich odkupił. 
 

5  Chryste, łagodny nasz Królu, 

Niech Ciebie z Ojcem i Duchem 

Wszystko, co żyje, wysławia 

Przez całą wieczność bez końca. Amen. 
 

 

 

PSALMODIA 
 

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu nocnego. 
 

Psalm 91 

O Bożej opiece 

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19) 
 

 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * 

i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 
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Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, * 

Boże mój, któremu ufam". 

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego * 

i od słowa niosącego zgubę. 

Okryje cię swoimi piórami, † 

pod Jego skrzydła się schronisz; * 

wierność Jego jest puklerzem i tarczą. 

Nie ulękniesz się strachu nocnego * 

ani strzały za dnia lecącej, 

Ani zarazy skradającej się w mroku, * 

ani moru niszczącego w południe. 

A choćby tysiąc padło u boku twego † 

i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, * 

ciebie to nie spotka. 

Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma * 

zapłatę daną grzesznikom. 

Bo Pan jest twoją ucieczką, * 

za obrońcę wziąłeś Najwyższego. 

Nie przystąpi do ciebie niedola, * 

a cios nie dosięgnie twojego namiotu, 

Bo rozkazał swoim aniołom, * 

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

Będą cię nosili na rękach, * 

abyś stopy nie uraził o kamień. 

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * 

a lwa i smoka podepczesz. 

"Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * 

osłonię go, bo poznał moje imię. 

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † 

i będę z nim w utrapieniu, * 

wyzwolę go i sławą obdarzę. 

Nasycę go długim życiem * 

i ukażę mu moje zbawienie". 

 



63 
 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie ulękniesz się strachu nocnego. 
 

 

 

CZYTANIE        Ap 22, 4-5 
 

Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy 

nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie 

świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. 
 

 

 

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 SYMEONA       Łk 2, 29-32 
 

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy 

czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. 
 

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, * 

według słowa Twojego, 

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * 

któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 

Światło na oświecenie pogan * 

i chwałę ludu Twego, Izraela. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

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

i na wieki wieków. Amen. 
 

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy 

czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. 
 

 

MODLITWA 

 

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie 

zasadzki; † niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w 

pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i 

Duch Święty. W. Amen. 

 

 

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 

Witaj, niebios Królowo, 

Witaj, Pani aniołów, 

Witaj, Różdżko i Bramo; 

Jasność zrodziłaś światu. 

 

Ciesz się, Panno chwalebna, 

Ponad wszystkie piękniejsza, 

Witaj, o Najśliczniejsza; 

Proś Chrystusa za nami. 
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V. WIELKA SOBOTA 
 

1. Jutrznia z Godziną Czytań 
 

P: † Panie, otwórz wargi moje. 

W: A usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
 

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 dla nas i złożonego do grobu. 
 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 

chwalmy okrzykami Opokę naszego zbawienia; 

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 

z weselem śpiewajmy Mu pieśni. 
 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / umęczonego dla nas i złożonego do grobu. 
 

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. 
 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / umęczonego dla nas i złożonego do grobu. 
 

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 Pana, / umęczonego dla nas i złożonego do grobu. 
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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 Pana, / umęczonego dla nas i złożonego do grobu. 
 

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 Pana, / umęczonego dla nas i złożonego do grobu. 
 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / umęczonego dla nas i złożonego do grobu. 

 

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, 
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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. 

 

 

PSALMODIA 
 

 

1 ant. Zasnę bezpiecznie * i spocznę w pokoju. 
 

 

Psalm 4 

Dziękczynienie 

Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z martwych (św. 

Augustyn) 

 

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. 
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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. 

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. 
 

2 ant. Ciało moje * będzie spoczywać bezpiecznie. 
 

 

Psalm 16 

Bóg najwyższym dobrem 

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24) 
 

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. 
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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. 

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. 
 

3 ant. Unieście się, odwieczne podwoje, * aby mógł wkroczyć Król chwały. 
 

Psalm 24 

Pan wkracza do świątyni 

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego 

ludzkiej natury (św. Ireneusz) 
 

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. 
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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. 

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 

Z Listu do Hebrajczyków      4, 1-13 

Śpieszmy się wejść do odpoczynku Pana 
 

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", 
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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 by było przed 

Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami 

Tego, któremu musimy zdać rachunek. 
 

RESPONSORIUM      por. Mt 27, 60-66 
 

W. Gdy uczniowie pogrzebali Pana, † 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 

Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę 

Zstąpienie Pana do Otchłani 
 

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. 
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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 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. 
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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 
 

W. Odszedł nasz Pasterz, † 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. 

 

PSALMODIA 
 

1 ant. Zabito niewinnego Pana, * dlatego będą Go opłakiwać jak jedynego syna. 
 

Psalm 64 

Bóg sądzi prześladowców 

Psalm ten najbardziej ukazuje Mękę Pana (św. Augustyn) 
 

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. 
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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. 
 

2 ant. Od bram Otchłani * ocal moją duszę, Panie. 
 

Pieśń (Iz 38, 10-14. 17. 19b-20) 

Bóg uzdrowieniem umierającego 

Byłem umarły, a oto jestem żyjący i dzierżę klucze śmierci (Ap 1, 18) 
 

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. 
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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. 

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. 
 

3 ant. Byłem umarły, * a oto jestem żyjący na wieki wieków / i mam klucze śmierci 

i Otchłani. 

 

 

Psalm 150 

Chwalcie Pana 

Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie Boga waszą duszą i 

ciałem waszym (Hezychiusz) 
 

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. 
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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. 
 

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. 
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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. Ratuj nas, Zbawicielu świata, / Ty nas odkupiłeś przez krzyż i krew swoją; / 

pomagaj nam, Panie, nasz Boże. 
 

 PROŚBY 

 

Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupiciela, który za nas został 

umęczony i pogrzebany, aby powstać z martwych. Zanośmy do Niego pokorne 

błagania: 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
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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. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

Chryste, nasz Panie, Ty jak ziarno wrzucone w ziemię przyniosłeś nam owoc życia 

Bożego, 

- spraw, abyśmy umierali dla grzechu, a żyli dla Boga. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

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

wszystkich, 

- naucz nas miłować nasze życie ukryte z Tobą w Ojcu. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

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. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

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. 

Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą. 
 

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. 
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MODLITWA 
 

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. Amen. 

 

2. WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC 
 

ORĘDZIE WIELKANOCNE 

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj 

zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. 

Raduj, się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością 

Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny 

blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś 

świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, 

bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, 

byście razem ze mną wzywali miłosierdzia Wszechmogącego Boga. Niech Ten, 

który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić 

światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. 

 

K. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

K. W górę serca. 

W. Wznosimy je do Pana. 

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 

W. Godne to i sprawiedliwe. 

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem 

wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz Jednorodzonego 

Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu przedwiecznemu spłacił za 

nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są 

bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a 

Jego Krew Poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców 
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naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez 

Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła 

ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w 

Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do 

łaski przywraca i gromadzi społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus 

skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam 

przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak 

przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: 

aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech 

Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją 

zgładził tak wielki Odkupiciel! O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była 

godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano: 

a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca 

siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, 

a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. W tę 

noc pełną łaski, przyjmij, Ojcze święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci 

składa Kościół święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc 

pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na 

chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światka, nie 

doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla 

utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła. O, zaiste 

błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami 

ludzkimi. Prosimy Cię, przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę 

Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez 

Ciebie, jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca 

płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn 

Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje 

na wieki wieków. W Amen, amen, amen. 

 

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU    Rdz 1, 1 - 2, 2 

Stworzenie świata. 

Czytanie z Księgi Rodzaju. 

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: 

ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad 

wodami. Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg 

widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość 

dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. 

A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono 
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oddzieli jedne wody od drugich! » Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody 

pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to 

sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór, a po nim poranek, dzień drugi. A potem 

Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże 

powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię 

ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł: 

«Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe 

rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się 

tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku 

i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg 

widział, że było dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg 

rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby 

oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami 

jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. Bóg 

uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby 

rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły 

nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A 

widział Bóg że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem 

Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata 

nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i 

wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz 

wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, 

pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały 

wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi» I tak upłynął wieczór i 

poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego 

rodzaju: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. Bóg 

uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich płazów. I widział Bóg, że 

były dobre. Wreszcie Bóg rzekł: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz podobnego 

Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad 

bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem!» Stworzył więc Bóg człowieka na 
swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Poczym 

Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście 

zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami 

morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem». I rzekł Bóg: «Oto 

wam faję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, 

którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą me pokarmem. A dla wszelkiego 

zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się 

rusza po niemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa 
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zielona». I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co czynił, było bardzo dobre. I 

tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone 

niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu 

szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym 

swym trudzie, jaki podjął. Oto słowo Boże. 

 

1. PSALM RESPONSORYJNY: Ps 104(103),1-2a. 5-6.10 i 12,13-14. 24 i 35c 

 

REFREN:  Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Błogosław duszo moja, Pana, * 

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 

Odziany w majestat i piękno, * 

światłem okryty jak płaszczem. 

 

Umocniłeś ziemię w jej podstawach, * 

nie zachwieje się na wieki wieków 

Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią * 

ponad górami stanęły wody. 

 

Ty zdroje kierujesz do strumieni, * 

co pośród gór się sączą. 

Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie * 

i śpiewa wśród gałęzi. 

 

Z Twoich komnat nawadniasz góry, * 

I owocem Twoich dzieł syci się ziemia. 

Każesz rosnąć trawie dla bydła, * 

i roślinom, by człowiekowi służyły. 

 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! * 

Tyś wszystko mądrze uczynił, 

ziemia jest pełna Twych stworzeń. * 

Błogosław, duszo moja, Pana. 
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2. czytanie (Rdz 22, 1-18) 

Ofiara Abrahama 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
 

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on 

odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego 

miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, 

jaki ci wskażę». 
 

Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i 

syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, 

o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z 

daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja 

zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was». 
 

Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego, Izaaka, 

wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego 

ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu» – zapytał: 

«Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» Abraham odpowiedział: 

«Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. 
 

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, 

ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach 

na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 
 

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» 

A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie 

czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet 

twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana 

uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze 

całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę «Pan widzi». 

Stąd to mówi się dzisiaj: «Na wzgórzu Pan się ukazuje». 
 

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 

«Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi 

syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak 

gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi 

zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć 

szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś 

mego rozkazu». 
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Wersja krótsza 

2. czytanie (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18) 
 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
 

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on 

odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego 

miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, 

jaki ci wskażę». 

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, 

ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach 

na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» 

A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie 

czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet 

twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana 

uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze 

całopalnej zamiast swego syna. 

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 

«Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi 

syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak 

gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi 

zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć 

szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś 

mego rozkazu». 
 

Psalm (Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b)) 

 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 
 

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * 

to On mój los zabezpiecza. 

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 
 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 
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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. 
 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 
 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, * 

pełnię radości przy Tobie 

i wieczne szczęście * 

po Twojej prawicy. 
 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 
 

 

3. czytanie (Wj 14, 15 – 15, 1a) 

Przejście Izraela przez Morze Czerwone 

 

Czytanie z Księgi Wyjścia 
 

Pan rzekł do Mojżesza: «Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz Izraelitom, niech 

ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze, i rozdziel 

je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast 

uczynię upartymi serca Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę 

wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy 

okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają 

Egipcjanie, że Ja jestem Pan». 

Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na 

ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między 

wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś 

oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. 

Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem 

wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się 

rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód 

po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego 

rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. 
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O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił 

je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się 

naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego 

obronie Pan walczy z Egipcjanami». 

A Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, 

ich rydwany i jeźdźców». Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia 

wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw falom, i pogrążył 

ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego 

wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych; nie ocalał z nich ani 

jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po 

lewej stronie. 

W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych 

Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał 

Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. 

Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana: 

Nie mówi się: Oto słowo Boże. 

 

 

Psalm (Wj 15, 1b-2c. 3-4. 5-6. 17-18 (R.: por. 1bc)) 

 

Śpiewajmy Panu, który moc okazał 
 

Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, * 

gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni. 

Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, † 

Jemu zawdzięczam moje ocalenie. * 

On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. 
 

Śpiewajmy Panu, który moc okazał 
 

Pan wojownik potężny, * 

«Ten, który jest», brzmi Jego imię. 

Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko jego, * 

wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym. 
 

Śpiewajmy Panu, który moc okazał 
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Przepaści ich ogarnęły, * 

jak głaz runęli w głębinę. 

Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie, * 

prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. 
 

Śpiewajmy Panu, który moc okazał 
 

Wprowadziłeś ich i osadziłeś * 

na górze Twojego dziedzictwa. 

W miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, † 

w świątyni zbudowanej Twoimi rękami, * 

Pan jest Królem na zawsze i na wieki. 
 

Śpiewajmy Panu, który moc okazał 
 

 

4. czytanie (Iz 54, 4a. 5-14) 

Trwałość przymierza 

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
 

Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na 

imię – Pan Zastępów; Odkupicielem twoim – Święty Izraela, nazywają Go Bogiem 

całej ziemi. 

Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do 

porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale 

z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na 

krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, 

twój Odkupiciel. 

Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie 

spadną już nigdy na ziemię; tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie ani 

cię gromić nie będę. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość 

moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, 

który ma litość nad tobą. 

O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona! Oto ja osadzę twoje kamienie 

na malachicie i fundamenty twoje na szafirach. Uczynię blanki twych murów z 

rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni – całe 

obramowanie twych murów. Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana, wielka 
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będzie szczęśliwość twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. 

Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma 

on przystępu do ciebie. 

 

 

 

Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a)) 
 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 
 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś * 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

Panie mój, Boże, † 

z krainy umarłych wywołałeś moją duszę * 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 
 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 
 

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, * 

i pamiętajcie o Jego świętości. 

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, † 

a Jego łaska przez całe życie. * 

Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. 
 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 
 

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, * 

Panie, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, * 

Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. 
 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 
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5. czytanie (Iz 55, 1-11) 

Nowe i wieczne przymierze 

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
 

Tak mówi Pan: 

«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 

Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i 

mleko! 

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co 

nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje 

tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza 

wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla 

Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i 

rozkazodawcą. 

Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do 

ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo on 

ci dodał chwały. 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj 

bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się 

nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w 

przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi 

drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad 

waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa 

i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią 

jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, 

tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim 

wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». 
 

Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3)) 
 

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia 
 

Oto Bóg jest moim zbawieniem! * 

Jemu zaufam i bać się nie będę. 

Pan jest moją pieśnią i mocą, * 

i On stał się moim zbawieniem. 
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Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia 
 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę * 

ze zdrojów zbawienia. 

Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! † 

Ukażcie narodom Jego dzieła, * 

przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. 
 

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia 
 

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. 
 

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia 
 

 

 

6. czytanie (Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4) 

Źródło mądrości 

 

Czytanie z Księgi proroka Barucha 
 

Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać 

mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w 

ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co 

schodzą do Otchłani? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, 

mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i 

rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest 

światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej 

skarbców? 

Lecz zna ją Wszechwiedzący i zbadał ją swoim rozumem. Ten, który na czas 

bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał 

światło, i poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go z drżeniem. Gwiazdy radośnie 

świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: «Jesteśmy». Z radością 

świecą swemu Stwórcy. 
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On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się równać. Zbadał wszystkie 

drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu 

swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą 

mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy 

się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. 

Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła! Nie dawaj chwały 

swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów! Szczęśliwi jesteśmy, o 

Izraelu, że znane nam to, co się Bogu podoba. 

 

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c)) 

 

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne 
 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 

świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. 

Jego słuszne nakazy radują serce, * 

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 
 

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne 
 

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 

sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. 

Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * 

słodsze od miodu płynącego z plastra. 
 

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne 

 

7. czytanie (Ez 36, 16-17a. 18-28) 

Nowe serce i nowy duch 

 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 

 

Pan skierował do mnie te słowa: 
 

«Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas 

splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe 

oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go 



92 
 

splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy, i rozpierzchli się po 

krajach, osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do 

ludów pogańskich i tam, dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy 

mówiono o nich: „To jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju”. 

Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród 

ludów pogańskich, do których przybyli. 

Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to 

czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród 

ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które 

zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i 

poznają ludy, że Ja jestem Pan – mówi Pan Bóg – gdy okażę się Świętym względem 

was przed ich oczami. 

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was 

z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali 

czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. 

I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam 

serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i 

sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według 

nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym 

przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem». 

 

Psalm (Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 [41], 3ab)) 

 

Boga żywego pragnie moja dusza 
 

Jak łania pragnie wody ze strumieni, * 

tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. 

Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, * 

kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? 
 

Boga żywego pragnie moja dusza 
 

Rozpływa się we mnie moja dusza, * 

gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu, 

w świątecznym orszaku, * 

wśród głosów radości i chwały. 
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Boga żywego pragnie moja dusza 
 

Ześlij światłość i wierność swoją, * 

niech one mnie wiodą, 

niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą * 

i do Twoich przybytków. 
 

Boga żywego pragnie moja dusza 
 

I przystąpię do ołtarza Bożego, * 

do Boga, który jest moim weselem i radością. 

I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, * 

Boże, mój Boże! 
 

Boga żywego pragnie moja dusza 

 

Po ostatniej modlitwie związanej z czytaniem ze Starego Testamentu następuje 

hymn: Chwała na wysokości Bogu, a po nim kolekta. 

 

8. czytanie (Rz 6, 3-11) 

Nowe życie 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
 

Bracia: 

My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, 

zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w 

śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w 

nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni 

w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne 

zmartwychwstanie. 

To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim 

współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto 

bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. 
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Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć 

będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, 

śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a 

że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś 

dla Boga w Chrystusie Jezusie. 

 

 

Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-2) 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, * 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech dom Izraela głosi: * 

«Jego łaska na wieki». 
 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, * 

prawica Pańska moc okazała. 

Nie umrę, ale żyć będę * 

i głosić dzieła Pana. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 

Kamień odrzucony przez budujących * 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana * 

i cudem jest w naszych oczach. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja 
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Ewangelia (Mt 28, 1-10) 

Chrystus zmartwychwstał 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena 

i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem 

anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego 

jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim 

zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. 
 

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie 

Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. 

Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego 

uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go 

ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem». 
 

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły 

oznajmić to Jego uczniom. 
 

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły 

Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i 

oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». 

 

Litania do Wszystkich Świętych 

 

Panie, zmiłuj się nad nami.  Panie, zmiłuj się nad nami. 

Chryste, zmiłuj się nad nami.  Chryste, zmiłuj się nad nami. 

Panie, zmiłuj się nad nami.  Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

Święta Maryjo, Matko Boża,  módl się za nami. 

Święty Michale,   módl się za nami. 

Święci Aniołowie Boży,  módlcie się za nami. 

Święty Janie Chrzcicielu,  módl się za nami. 

Święty Józefie,    módl się za nami. 

Święci Piotrze i Pawle,   módlcie się za nami. 

Święty Andrzeju,   módl się za nami. 

Święty Janie,    módl się za nami. 
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Święta Mario Magdaleno,  módl się za nami. 

Święty Szczepanie,   módl się za nami. 

Święty Ignacy Antiocheński,  módl się za nami. 

Święty Wawrzyńcze,   módl się za nami. 

Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami. 

Święte Perpetuo i Felicyto,  módlcie się za nami. 

Święta Agnieszko,   módl się za nami. 

Święty Grzegorzu,   módl się za nami. 

Święty Augustynie,   módl się za nami. 

Święty Atanazy,   módl się za nami. 

Święty Bazyli,    módl się za nami. 

Święty Marcinie,   módl się za nami. 

Święty Benedykcie,   módl się za nami. 

Święci Franciszku i Dominiku,  módlcie się za nami. 

Święty Franciszku Ksawery,  módl się za nami. 

Święty Janie Mario Vianneyu,  módl się za nami. 

Święta Katarzyno Sieneńska,  módl się za nami. 

Święta Tereso od Jezusa,  módl się za nami. 

Wszyscy Święci i Święte Boże,  módlcie się za nami. 
 

Bądź nam miłościw,   wybaw nas, Panie. 

Od zła wszelkiego   wybaw nas, Panie. 

Od każdego grzechu   wybaw nas, Panie. 

Od śmierci wiecznej   wybaw nas, Panie. 

Przez Twoje Wcielenie  wybaw nas, Panie. 

Przez Twoją śmierć i Zmartwychwstanie wybaw nas, Panie. 

Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw nas, Panie. 
 

Prosimy Cię, my, grzesznicy,  wysłuchaj nas Panie. 

Prosimy Cię, abyś swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić 

Twoje dzieci,    wysłuchaj nas, Panie. 

Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas, Panie. 
 

Chryste, usłysz nas.   Chryste, usłysz nas. 

Chryste, wysłuchaj nas.  Chryste, wysłuchaj nas. 
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Modlitwa Błogosławieństwa Wody Chrzcielnej 

 

Kapłan błogosławi wodę chrzcielną, wypowiadając ze złożonymi rękami 

następującą modlitwę: 
 

Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne 

znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, 

aby wyrażała łaskę chrztu świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad 

wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia. Boże, Ty nawet w wodach 

potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom 

i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po 

suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli faraona stał się 

obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, Twój Syn, ochrzczony przez 

Jana w wodach Jordanu, został namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na 

krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda; po swoim zaś zmartwychwstaniu 

nakazał uczniom: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". 

Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego. Niechaj ta 

woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego Jednorodzonego Syna, aby 

człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z 

wszelkich brudów grzechu, odrodził się z wody i z Ducha Świętego do nowego 

życia dziecka Bożego. 
 

Wstawiając paschał do wody - raz albo trzy razy - kapłan mówi (śpiewa) dalej: 
 

Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha 

Świętego, 
 

trzymając paschał w wodzie mówi (śpiewa): 
 

aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też 

powstali do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 
 

Paschał wyjmuje się z wody. Lud wykonuje aklamację: 

Chwała Ojcu i Synowi, 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen. 
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VI. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
 

1. Błogosławieństwo pokarmów przed posiłkiem wielkanocnym 
 

Liturgia domowa 
 
Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. 
Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę 
znakiem krzyża: 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Wszyscy odpowiadają: Amen. 
 
Prowadzący modlitwę mówi: 
Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę 
Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca 
powstał z grobu, aby również namofiarować pokój i nadzieję. 
 
Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7). 
 
Z Ewangelii według świętego Marka. 
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły 
wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień 
tygodnia przyszły dogrobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień 
był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej 
stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: 
«Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. 
Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie 
przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”». 
 
Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi: 
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali 
dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: 
Wszyscy: Ojcze nasz… 
 
Prowadzący modlitwę mówi dalej: 
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i 
przyjaciół. Módlmy się szczególnie o zdrowie dla całej naszej rodziny i o 
ustanie epidemii, prośmy za chorych, za lekarzy i cały personel medyczny 
oraz za wszystkie służby. Błagajmy za samotnych, opuszczonych 
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i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. 
Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi: 
Wszyscy: Zdrowaś Maryjo… 
 
Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, 
racz imdać, Panie… 
 
 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 
Prowadzący modlitwę mówi: 
Módlmy się. 
Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu 
ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z 
nami, kiedy zwdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb 
przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; 
mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę 
baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas 
Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w 
chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między 
nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. 
Wszyscy: Amen. 
 
Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia świąteczne. 
 
Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i 
Synowi, i Duchowi Świętemu... 
 
Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci… 
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2. Liturgia Słowa 
 

1. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43) 

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu 

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym 

wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 

który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 

Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i 

uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w 

Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia 

i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez 

Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. 

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią 

żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego 

wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów». 

 

 

Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24)) 

 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, * 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

Niech dom Izraela głosi: * 

«Jego łaska na wieki». 
 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, * 

prawica Pańska moc okazała. 

Nie umrę, ale żyć będę * 

i głosić dzieła Pana. 
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W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
 

Kamień odrzucony przez budujących * 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana * 

i cudem jest w naszych oczach. 
 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
 

 

2. czytanie (Kol 3, 1-4) 

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 
 

Bracia: 

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, 

gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, 

nie do tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże 

Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

 

Albo do wyboru: 
 

2. czytanie (1 Kor 5, 6b-8) 

Wyrzućcie stary kwas 

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
 

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary 

kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus 

bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy 

święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na 

przaśnym chlebie czystości i prawdy. 
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Sekwencja 
 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 

Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 

A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

 

Aklamacja (Por. 1 Kor 5, 7b-8a) 

 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 

Odprawiajmy nasze święto w Panu. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

Ewangelia (J 20, 1-9) 

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła 

więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, 

i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 
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Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów 

drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 

zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 

ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z 

płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 

także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd 

bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

 

 


