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II NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ CZYLI PALMOWA

Otwierająca Wielki Tydzień liturgia Niedzieli Palmowej, nazywanej w polskiej tradycji 
także Kwietną lub Wierzbną, przedstawia wiernym tajemnicę wielkanocną w syntetycz-
nym skrócie: ukazując przejście Jezusa przez mękę i krzyż do chwały Zmartwychwstania. 
Sprawowane tego dnia obrzędy, z których jeden jest wyrazem radości, a drugi smutku, 
wskazują w jaki sposób Kościół rozważa tajemnicę krzyża. 

Msza św. II Niedzieli Męki Pańskiej poprzedzona jest obrzędem poświęcenia palm oraz 
następującą po nim procesją. Zwyczaj święcenia palm praktykowany jest od pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. Poświęcone gałązki, będące wyrazem odradzającej się przyrody 
są symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Obrzęd ma formę tzw. „Suchej Mszy” (łac. 
Misa Sicca), czyli liturgii przypominającej Mszę katechumenów, uzupełnioną o dialog pre-
facyjny i hymn Sanctus. Sucha Msza była w przeszłości nabożeństwem odprawianym po-
wszechnie w sytuacjach, gdy przepisy prawa liturgicznego lub okoliczności nie pozwalały 
na sprawowanie ofiary Mszy św. Polegała ona na odczytywaniu tekstów Mszy z pominię-
ciem Offertorium i Kanonu, a tym samym nie obejmowała Przeistoczenia i Komunii. Czę-
sto podczas jej sprawowania wystawiano Najświętszy Sakrament. Praktyka ta, jako swo-
ista forma nabożeństwa eucharystycznego, utrzymała się aż do XVII w.  

Po poświęceniu palm odbywa się uroczysta procesja: przy śpiewie tryumfalnych antyfon 
i hymnów poprzedzani udekorowanym poświęconymi palmami krzyżem wchodzimy do 
kościoła, pamiętając, że to właśnie Chrystusowy krzyż otworzy przed nami bramy niebios. 
Wyrazem tej nadziei jest symboliczne uderzenie drzewcem krzyża zamkniętych drzwi 
świątyni, które na ten znak otwierają się.  

Ostatnim elementem procesji jest stacyjna adoracja krzyża, podczas której kapłan najpierw 
trzykrotnie uderza wizerunek Ukrzyżowanego poświęconą palmą, przypominając, że te 
same ręce, które trzymały palmowa gałązki i układały przed nadjeżdżającym Chrystusem 
płaszcze, dokonały na nim okrutnej zbrodni, a następnie wznosi go, zwracając się również 
trzykrotnie z uwielbieniem bezpośrednio do narzędzia męki Pańskiej. Słowa antyfony 
śpiewanej podczas stacji nadają ton całej liturgii, sprawowanej od Niedzieli Palmowej aż 
do Wielkiej Soboty. 

❈  ❈  ❈



ASPERSJA

W niedzielę przed główną Mszą św. odbywa się obrzęd pokropienia wiernych wodą święconą, 
przypominający, że jesteśmy odrodzeni do nowego życia wodą Chrztu świętego. 

Kapłan ubrany w kapę podchodzi wraz z usługującymi do ołtarza i intonuje antyfonę. Podczas gdy 
chór śpiewa jej słowa kapłan kropi wodą święconą ołtarz, usługujących i lud.

Asperges me, Dómine, hysópo, et mun-
dábor: lavábis me, et super nivem deal-
bábor. Ps. Miserére mei, Deus, secúndum 
magnam misericórdiam tuam. Ⱥ. Asperges 
me, Dómine, hysópo, et mundábor: lavábis 
me, et super nivem dealbábor. 

Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanę się 
czysty. Obmyjesz mnie a nad śnieg wybie-
leję. Ps. Zmiłuj się nade mną, Boże, według 
wielkiego miłosierdzia Twego. Ⱥ. Pokrop 
mnie, Panie, hyzopem, a stanę się czysty. 
Obmyjesz mnie a nad śnieg wybieleję. 

Po pokropieniu kapłan wraca przed ołtarz i mówi:

℣. Osténde nóbis, Dómine, misericórdiam 
túam. 
℟. Et salutáre túum da nóbis.  
℣. Orémus. 

℣. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. 

℟. I daj nam swoje zbawienie. 
℣. Módlmy się. 

Udziel nam, prosimy, Panie, tą wodą obmytym uzdrowienia ciała, czystości umysłu, 
ochrony zbawienia, bezpieczeństwa nadziei i umocnienia wiary. Przez Chrystusa Pana na-
szego. 

℟. Amen. ℟. Amen.

❈  ❈  ❈



OBRZĘD POŚWIĘCENIA PALM

Kapłan podchodzi do ołtarza, obok którego na ustawionym po stronie Lekcji stoliku leżą przygoto-
wane gałązki palmowe i rozpoczyna obrzęd poświęcenia palm. W tym czasie chór śpiewa Antyfonę.

ANTYFONA
Mt 21, 9 

Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! O Królu 
Izraela! Hosanna na wysokościach!

KOLEKTA
Po ucałowaniu ołtarza kapłan wzywa wiernych do modlitwy. 

℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo.  
℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim.  
℣. Módlmy się. 

Boże, którego czcić i kochać powinniśmy, rozmnóż w nas dary niewypowiedzianej łaski Two-
jej, a który przez śmierć Syna Swego dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co wierzymy, 
spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie mogli rzeczywiście dojść tam, dokąd dążymy. 
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

Następnie wierni siadają, aby wysłuchać lekcji oraz śpiewanego przez chór responsorium. 

LEKCJA
Wj 15, 27; 16, 1-7

W one dni: Synowie Izraela przybyli do Elim, gdzie było dwanaście źródeł i siedemdzie-
siąt palm. Tutaj to rozbili namioty nad wodą. Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś 
całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętna-
stego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pusty-
ni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili 
im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami 
mięsa i jadali chleb do sytości! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć 
całą tę rzeszę». Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na 
kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby 
dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie. Lecz 
w dniu szóstym zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą 
zbierać codziennie». Mojżesz i Aaron powiedzieli do społeczności Izraelitów: «Tego wieczo-
ra ujrzycie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę Pana». 
℟. Deo grátias. ℟. Bogu niech będą dzięki.



RESPONSORIUM
J 11, 47-49. 50. 53 

℟. Arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że 
ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, 
* i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. ℣. Wówczas jeden z nich, 
Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie 
i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż 
miałby zginąć cały naród. * I przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród.

Na wezwanie kapłana wierni powstają, aby wysłuchać Ewangelii. Kapłan śpiewa ją pozostając 
przy ołtarzu po stronie Lekcji. 

EWANGELIA
℣. Dóminus vobíscum.  

℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. ! Sequéntia sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum. 

℟. Glória tibi, Dómine.

℣. Pan z wami.  

℟. I z duchem twoim. 

℣. ! Słowa świętej Ewangelii według Ma-
teusza.  

℟. Chwała Tobie, Panie.

Mt 21, 1-9
W owym czasie: Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, 
wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, 
a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do 
Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”». 
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój 
przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy». Uczniowie poszli 
i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płasz-
cze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali 
gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały 
głośno: «Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!»  

℟. Laus tibi, Christe. ℟. Chwała Tobie Chryste.

Po odśpiewaniu Ewangelii kapłan przystępuje do poświęcenia gałązek palmowych.

POŚWIĘCENIE PALM
℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim. 



℣. Orémus. ℣. Módlmy się. 

Pomnóż Panie, wiarę ufającym Tobie, a wysłuchaj prośby błagających Ciebie: niechaj 
spłynie na nas obfitość miłosierdzia Twego. Niech będą błogo!sławione i te gałązki pal-
mowe czy oliwne; a jakoś na wyobrażenie Kościoła rozmnożył w wielki naród pokolenie 
Noego, wychodzącego z arki i potomstwo Mojżesza, opuszczające Egipt z synami Izrael 
skimi, tak spraw, abyśmy, niosąc te gałązki palmowe czy oliwne, przez dobre uczynki za-
biegli drogę Chrystusowi i przez Niego dopuszczeni byli do wiecznej szczęśliwości. Który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
 

℟. Amen. 
℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo. 
℣. Sursum corda.  
℟. Habémus ad Dóminum. 
℣. Grátias agámus Dómino, Deo nostro. 
℟. Dignum et iustum est.

℟. Amen. 
℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim. 
℣. W górę serca. 
℟. Wznieśliśmy je ku Panu. 
℣. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 
℟. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie 
składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, chwalebny 
w zgromadzeniu Świętych Twoich.  
Tobie bowiem służą stworzenia Twoje, które Ciebie uznają za jedynego Stworzyciela i Boga 
oraz całe stworzenie Twoje Cię wysławia, a błogosławią Cię Święci Twoi, którzy wielkie 
imię Twojego Jednorodzonego Syna swobodnym głosem wyznają przed królami i władzami 
tego świata. Którego otaczają Aniołowie i Archaniołowie, Trony i Panowania i wraz z całym 
wojskiem niebieskim śpiewają hymn Twojej chwały, bez końca wołając: 

Po Prefacji chór wraz z wiernymi, którzy pozostają w postawie stojącej, śpiewa hymn Sanctus. 
Następnie kapłan śpiewa kolejne modlitwy poświęcenia gałązek palmowych.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus 
Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis.  

Bene!díctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastę- 
pów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały 
Twojej. Hosanna na wysokości.  

Błogo!sławiony, który idzie w imię Pań-
skie. Hosanna na wysokości.

℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim. 



℣. Orémus. ℣. Módlmy się. 

Prosimy Cię, Panie Święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże, abyś raczył pobłogo!sła-
wić i po!święcić te gałązki, któreś wyprowadził z drzewa oliwnego, z których jedną gołę-
bica przyniosła do arki i spraw, aby wszyscy, którzy ją otrzymają, ściągnęli sobie błogo-
sławieństwo Twoje dla duszy i ciała. I niech ten symbol łaski Twojej stanie się nam zba-
wiennym lekarstwem duszy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

℟. Amen. 
℣. Orémus. 

℟. Amen. 
℣. Módlmy się. 

Boże, który rozproszonych jednoczysz, a zjednoczonych zachowujesz, któryś błogosławił 
lud, niosący gałązki przed Jezusem: pobłogo!sław i te gałązki palmowe i oliwne, które 
wierni słudzy Twoi otrzymują na chwałę Imienia Twego: aby w każdym miejscu, do któ-
rego zaniesione będą, ściągnęły błogosławieństwo Twoje dla jego mieszkańców i aby pra-
wica Twoja, oddaliwszy od nich wszelkie przeciwności, chroniła tych, których odkupił Je-
zus Chrystus, Syn Twój, a Pan nasz. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Święte-
go, Bóg przez wszyskie wieki wieków.   

℟. Amen. 
℣. Orémus. 

℟. Amen. 
℣. Módlmy się. 

Boże, który dziwnym zrządzeniem Opatrzności Twojej udzieliłeś rzeczom nierozumnym 
mocy przyczyniania się do naszego zbawienia, spraw łaskawie, aby serca pobożnych sług 
Twoich zbawiennie pojęły duchowe znaczenie tego hołdu, który rzesza ludu pod natchnie-
niem światła niebieskiego złożyła dziś Zbawicielowi, rzucając Mu pod nogi gałązki pal-
mowe. Gałązki te bowiem były zapowiedzią zwycięstwa nad księciem śmierci; gałązki zaś 
oliwne oznajmiały nadejście panowania Tego, który otrzymał duchowe namaszczenie Po-
mazańca Bożego, czyli Mesjasza. I już wówczas owa szczęśliwa rzesza ludu zrozumiała 
znaczenie tych gałązek, że Zbawiciel, litując się nad ludzką nędzą, będzie walczyć z księ-
ciem śmierci za życie świata i umierając, zwycięży. Dlatego to ten lud oddał mu cześć 
i hołd przez te gałązki, które oznaczają jednocześnie chwałę zwycięstwa i obfitość Jego 
miłosierdzia. Przeto my, którzy w pełności wiary, zachowując to zdarzenie i jego znacze-
nie, pokornie prosimy Cię, o Panie święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże, przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy w Nim i przez Niego, którego członkami mieć nas 
chciałeś, zwyciężyli i zasłużyli na Jego chwalebnego. Który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego, Bóg przez wszyskie wieki wieków.   

℟. Amen. ℟. Amen.



℣. Orémus. ℣. Módlmy się. 

Boże, któryś rozkazał gołębicy przez gałązkę oliwną zwiastować pokój ziemi, prosimy 
Cię, racz poświęcić błogo!sławieństwem niebieskim te gałązki palm oraz innych drzew, 
aby się przyczyniły do zbawienia całego ludu Twojego. Przez Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków.   

℟. Amen. 
℣. Orémus. 

℟. Amen. 
℣. Módlmy się. 

Pobłogo!sław, prosimy Cię, Panie, te gałązki palmowe czy oliwne i spraw, aby lud Twój, 
który w dniu dzisiejszym obchodzi tę zewnętrzną uroczystość ku czci Twojej, dopełnił jej 
wewnętrznie gorącą pobożnością, a odnosząc zwycięstwo nad wrogiem, umiłował nade 
wszystko dzieło miłosierdzia Twojego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Kapłan kropi trzykrotnie gałązki palmowe wodą święconą, mówiąc równocześnie Antyfonę 
„Asperges me” i okadza je trzy razy, po czym wzywa wiernych do modlitwy.

℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo.  
℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim.  
℣. Módlmy się. 

Boże, któryś Syna swojego Jezusa Chrystusa naszego Pana dla zbawienia naszego na ten 
świat posłał, aby zniżywszy się ku nam, podniósł nas ku Tobie, a któremu, gdy przybył do 
Jerozolimy, aby wypełnić Pismo, lud wierny usłał drogę gałązkami i szatami: spraw, pro-
simy Cię, abyśmy wiarą naszą usłali Mu drogę, na której, po usunięciu wszelkiego kamie-
nia obrazy i zgorszenia, czyny nasze wydadzą gałązki sprawiedliwości przed Tobą, żeby-
śmy zasłużyli iść w ślady Tego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg przez wszystkie wieki wieków.  

℟. Amen. ℟. Amen.

Następnie, gdy kapłan rozdaje palmy asyście i wiernym, chór śpiewa naprzemiennie dwie Antyfo-
ny „Pueri Hebræórum”. 

ANTYFONA
J 12, 13

Chłopcy żydowscy, niosąc gałązki oliwne, wyszli naprzeciw Panu, wołając i mówiąc: Ho-
sanna na wysokościach. 

Mt 21, 9. 8
Chłopcy żydowscy kładli na drodze szaty i wołali, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowe-
mu: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. 



Obrzęd poświęcenia palm kończy wezwanie kapłana do modlitwy.

℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo.  
℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim.  
℣. Módlmy się. 

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś chciał, aby nasz Pan, Jezus Chrystus, jechał na grz-
biecie oślęcia i który natchnąłeś tłumy ludu, aby kładły swe szaty i gałązki drzew na dro-
dze ze śpiewem Hosanna na Jego chwałę: spraw, prosimy Cię, abyśmy mogli naśladować 
ich niewinność i mieć udział w ich zasługach. Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego.  

℟. Amen. ℟. Amen.

❈  ❈  ❈
PROCESJA Z PALMAMI

Rozpoczyna się procesja podczas której chór śpiewa kolejne Antyfony. 

℣. Procedámus in páce.  
℟. In nómine Chrísti. Amen.

℣. Idźmy w pokoju. 
℟. W imię Chrystusa. Amen.

ANTYFONY
Mt 21, 1-3, 7-9

Gdy Pan zbliżał się do Jerozolimy, posłał dwóch uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która 
jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przy-
prowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je 
puści. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. 
A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na 
drodze.A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna, bło-
gosławiony który przychodzi w imię Pańskie! Błogosławione królestwo ojca naszego Da-
wida: Hosanna na wysokościach! Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida! 

J 12, 12-13
Lud usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, gałązki palmowe i wybiegł Mu na-
przeciw. Chłopcy wołali: Oto ten, który miał przyjść na ratunek ludowi! Oto jest nasz ra-
tunek i odkupienie Izraela! Jakiż jest ten, któremu Trony i Panowania przychodzą z odsie-
czą! Nie bój się, córko Syjonu: Oto twój Król przyjdzie do ciebie, siedząc na grzbiecie 
osła, jak napisano. Witaj, Królu, Stwórco świata, który przybyłeś nas odkupić! 

Sześć dni przed świętem Paschy, gdy Pan przybył do miasta Jeruzalem, chłopcy wyszli mu na-
przeciw, trzymali w rękach gałązki palm i głośno wołali: Hosanna na wysokościach, Błogosła-
wiony jesteś, który przybyłeś z ogromu swojego miłosierdzia: Hosanna na wysokościach! 



Spieszą tłumy z kwiatami i palmami Zbawicielowi naprzeciw i chwalebnemu Zwycięzcy 
powinną cześć oddają. Narody ustami swymi Syna Bożego opowiadają, a na cześć Chry-
stusa rozbrzmiewają pod obłoki głosy: Hosanna. 

Wraz z Aniołami i chłopcami wiernie śpiewajmy Zwycięzcy śmierci, wołając: Hosanna na 
wysokościach. 

Rzesza wielka zgromadzona na dzień święta wołała do Pana: «Błogosławiony, który idzie 
w imię Pańskie: Hosanna na wysokościach». 

Po dojściu do zamkniętych drzwi kościoła kapłan i wierni zatrzymują się. Znajdujący się w środku 
chór podejmuje śpiew hymnu „Gloria laus”. Wierni odpowiadają powtarzając jego pierwszy wers.

HYMN
℣. Chwała, cześć i uwielbienie, Tobie, o Chryste, Królu, Odkupicielu, 
któremu chłopięcy chór śpiewał pobożne Hosanna.  

℟. Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle 
decus prompsit Hosánna pium. 

℣. Tyś Królem Izraela i przezacnym potomkiem Dawida, o błogosła-
wiony nasz Królu, który przychodzisz w Imię Pańskie. ℟. Glória, laus.

℣. Wszystkie chóry niebieskie na wysokościach chwalą Ciebie, i śmier-
telny człowiek, i wszystko stworzenie. ℟. Glória, laus.

℣. Lud Izraelski wyszedł do Ciebie z palmami na drogę; My zaś sto-
imy przed Tobą z prośbami, darami i hymnami. ℟. Glória, laus.

℣. Oni wielbili Cię przed męką Twoją; My zaś już królującemu śpie-
wamy nasze pieśni. ℟. Glória, laus.

℣. Oni wielbili Cię przed męką Twoją; My zaś już królującemu śpie-
wamy nasze pieśni. ℟. Glória, laus.

Następnie kapłan uderza drzewcem krzyża w drzwi. Chór znajdujący się w środku otwiera je, po 
czym procesja wchodzi do kościoła ponownie śpiewając Antyfony „Pueri Hebræórum”.

❈  ❈  ❈
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STACJA W KOŚCIELE – ADORACJA KRZYŻA

Pośrodku kościoła kapłan zatrzymuje się przy ułożonym na poduszce krzyżu i dotyka trzykrotnie 
wizerunku Ukrzyżowanego poświęconą palmą intonując Antyfonę.

ANTYFONA
Albowiem jest napisane: * Uderzę pasterza i rozproszą się owce ze stada. Lecz gdy zmar-
twychwstanę, uprzedzę was do Galilei: tam mnie ujrzycie, mówi Pan.

Następnie kapłan podnosi krzyż w górę i śpiewa dwukrotnie:

℣.  O Crux ave, spes unica, 
℟. Hoc Passiónis témpore! * Piis adáuge 
grátiam, * Reísque dele crímina.

℣.  O krzyżu, bądź pozdrowiony, 
℟. Jedyna nasza nadziejo! * Zachowaj wier-
nych od złego. * I zniwecz zbrodnie ludzkości.

Za trzecim razem kapłan śpiewa:

℣.  Te, fons salútis, Trínitas, 

℟. Colláudet omnis spiritus: * Quibus Cru-
cis victóriam. * Largíris, adde prǽmium. 
Amen.

℣.  O Trójco, źródło zbawienia, 

℟. Niech każdy duch Cię wysławia, * A Ty, 
przez krzyż odkupionych. * Umacniaj łaską 
na wieki. Amen.

Kapłan z czcią ponownie kładzie krzyż w przygotowanym miejscu, okadza go, całuje i śpiewa:

℣.  Erue a frámea, Deus, ánimam meam. 

℟. Et a córnibus unicórnium humilitátem 
meam.  
℣. Orémus. 

℣.  Wyrwij spod miecza, Boże, mą duszę.  

℟. I mnie biednego od rogów bawolich. 

℣. Módlmy się. 

Boże, który rządząc zachowujesz i oszczędzając usprawiedliwiasz: przez mękę Jednoro-
dzonego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, uwolnij nas od doczesnych 
zmartwień i udziel nam wiecznej radości. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
℟. Amen. ℟. Amen.
Na zakończenie uroczystej procesji z palmami chór śpiewa Antyfonę.

ANTYFONA
Gdy Pan wchodził do świętego miasta, żydowscy chłopcy przepowiadając zmartwychwsta-
nie życia, * z gałązkami palmowymi w ręku wołały: Hosanna na wysokościach. ℣.  Gdy lud 
usłyszał, że Jezus wchodzi do Jerozolimy, wyszedł Mu naprzeciw. * Z gałązkami palmowy-
mi w ręku wołały: Hosanna na wysokościach. 

❈  ❈  ❈
Następnie kapłan zdejmuje kapę, zakłada ornat i przystępuje do sprawowania Mszy św.



MSZA ŚWIĘTA

MSZA KATECHUMENÓW
Po przyjściu do ołtarza Kapłan staje u jego stopni, żegna się znakiem krzyża i odmawia wraz 
z ministrantami występującymi w imieniu wszystkich wiernych spowiedź powszechną. Gdy kapłan 
czyni znak krzyża wierni klękają. W tym czasie chór śpiewa Introit, czyli Antyfonę na wejście. Po 
odmówieniu modlitw kapłan całuje ołtarz i przystępuje do okadzenia.

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Ps 21, 20. 22

Ty zaś, o Panie, ! nie stój z daleka; Pomocy moja, spiesz mi na ratunek! Wybaw mnie od 
lwiej paszczęki i mnie biednego od rogów bawolich. Ps. Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku. Ⱥ. Ty zaś, o Panie, nie stój 
z daleka; Pomocy moja, spiesz mi na ratunek! Wybaw mnie od lwiej paszczęki i mnie 
biednego od rogów bawolich. 

Następnie kapłan czyni znak krzyża i odczytuje po cichu Antyfonę na wejście a następnie odma-
wia Kyrie razem z usługującymi. Wierni powstają i śpiewają Kyrie wraz z chórem.

KYRIE
Kýrie, eléison.     (ter.) 
Christe, eléison.     (ter.) 
Kýrie, eléison.     (ter.)

Panie, zmiłuj sie.        (3x) 
Chryste, zmiłuj się.        (3x) 
Panie, zmiłuj sie.         (3x)

KOLEKTA
Po ucałowaniu ołtarza kapłan zwraca się do wiernych z wezwaniem do modlitwy.

℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo.  
℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim.  
℣. Módlmy się. 

Wszechmogący, wieczny Boże, chcąc dać rodzajowi ludzkiemu do naśladowania przykład 
pokory, sprawiłeś, że Zbawiciel nasz przyoblekł ciało i poniósł śmierć na krzyżu; dozwól mi-



łościwie, abyśmy z Jego cierpliwości czerpali skuteczną naukę i zasłużyli na uczestnictwo 
w Jego zmartwychwstaniu. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
℟. Amen. ℟. Amen.

Następnie wierni siadają, aby wysłuchać lekcji oraz śpiewu międzylekcyjnego. 

LEKCJA
Flp 2, 5-11

Bracia: to dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w po-
staci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci 
uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmier-
ci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię,                    (tu się przyklęka)  
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. 
I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

℟. Deo grátias. ℟. Bogu niech będą dzięki.

GRADUAŁ
Ps  72, 24. 1-3

Tyś ujął moją prawicę; prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mnie na koniec 
do chwały. ℣. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca! A moje sto-
py nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem 
niegodziwym widząc pomyślność grzeszników.  

TRAKTUS
Ps 21, 2-9, 18-19. 22. 24. 32

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? ℣. Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku. 
℣. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. 
℣. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela! ℣. Tobie zaufali nasi przodkowie, 
zaufali, a Tyś ich uwolnił. ℣. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali 
wstydu. ℣. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. 
℣. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową. 
℣. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. ℣. A oni się wpa-
trują, sycą mym widokiem; moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. 
℣. Wybaw mnie od lwiej paszczęki i od rogów bawolich. ℣. Chwalcie Pana wy, co się Go 
boicie, sławcie Go, całe potomstwo Jakuba; bójcie się Go. ℣. Przyszłe pokolenie objawi się 
Panu, a niebiosa sprawiedliwość Jego ogłoszą. ℣. Ludowi, który się narodzi: Pan to uczynił. 



Następnie kapłan czyta Mękę Pańską. Wszyscy trzymają w ręku palmy.

MĘKA PAŃSKA
℣. ! Pássio Dómini nostri Jesu Christi se-
cúndum Matthǽum.

℣. ! Meka Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa według Mateusza.

Mt 26,1-75; 27, 1-66

Zdrada Judasza 
W owym czasie: Jezus rzekł do swoich uczniów:«Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha, 
i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie». Wówczas to zebrali się arcykapłani 
i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana, imieniem Kajfasz, i odbyli naradę, żeby Jezu-
sa podstępnie pochwycić i zabić. Lecz mówili: «Tylko nie w czasie święta, żeby wzburze-
nie nie powstało wśród ludu». Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędo-
watego, podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała 
Mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole.Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: 
«Na co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim». 
Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: «Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry 
uczynek spełniła względem Mnie. Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie 
nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Za-
prawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą 
również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła». Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Ju-
dasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». 
A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.  

Ostatnia Wieczerza  
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, 
żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego 
nam człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę 
urządzić Paschę z moimi uczniami"». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygo-
towali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. 
A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». Bardzo tym za-
smuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» On zaś odpowiedział: 
«Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy od-
chodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowie-
czy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Wtedy Juda-
sz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty». 
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, 



mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, 
która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie 
będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami 
nowy, w królestwie Ojca mojego». Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Wów-
czas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę 
pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei». Odpo-
wiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». Jezus mu 
rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie 
wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podob-
nie zapewniali wszyscy uczniowie. 

Ogród Oliwny 
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: 
«Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra 
i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: 
«Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy 
nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech 
Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do 
uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście 
czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie 
ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może 
ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł 
i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i mo-
dlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: 
«Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany 
w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca». 

Pojmanie Jezusa 
Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja 
z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, 
którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Wi-
taj Rabbi!», i pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» 
Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. A oto jeden z tych, którzy byli z Je-
zusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu 
ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy  



za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, 
a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się Pi-
sma, że tak się stać musi?». W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z miecza-
mi i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i naucza-
łem, a nie pochwyciliście Mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma pro-
roków». Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli. 

Jezus w pałacu Arcykapłana 

Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, 
gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu naj-
wyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki 
będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa 
przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fał-
szywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: «On powiedział: "Mogę zburzyć 
przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować"». Wtedy powstał najwyższy kapłan 
i rzekł do Niego: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?» Lecz Je-
zus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, 
powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim 
jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 
Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich». Wtedy najwyższy kapłan 
rozdarł swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz 
słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje?» Oni odpowiedzieli: «Winien jest 
śmierci». Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali 
Go i szydzili: «Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?» 

Zaparcie się Piotra 

Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś 
z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co 
mówisz». A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: «Ten był 
z Jezusem Nazarejczykiem». I znowu zaprzeczył pod przysięgą: «Nie znam tego Człowieka». Po 
chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: «Na pewno i ty jesteś jednym z nich, 
bo i twoja mowa cię zdradza». Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego Czło-
wieka». I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: 
«Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz».  Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. 
A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby 
Go zgładzić. Związawszy Go zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. 



Rozpacz Judasza 
Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści 
srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: «Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną». 
Lecz oni odparli: «Co nas to obchodzi? To twoja sprawa». Rzuciwszy srebrniki ku przy-
bytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orze-
kli: «Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew». Po odbyciu narady 
kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień 
nosi nazwę Pole Krwi. Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzy-
dzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela. I dali je za Pole 
Garncarza, jak mi Pan rozkazał. 

Jezus przed Piłatem 
Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś 
królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem». A gdy Go oskarżali arcy-
kapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: «Nie słyszysz, jak wiele ze-
znają przeciw Tobie?» On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik 
bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, 
którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się 
więc zebrali, spytał ich Piłat: «Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezu-
sa, zwanego Mesjaszem?» Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odby-
wał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: «Nie miej nic do czynienia 
z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu». Tymcza-
sem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci 
Jezusa. Pytał ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?» Od-
powiedzieli: «Barabasza». Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego 
nazywają Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Namiestnik odpowiedział: 
«Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Pi-
łat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec 
tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud 
zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze». Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa ka-
zał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą 
do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego 
płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu 
trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu 
Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. 



Droga krzyżowa i ukrzyżowanie 
A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odpro-
wadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem 
Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, 
to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie 
chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie 
losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego 
winy: «To jest Jezus, Król Żydowski». Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali 
Go i potrząsali głowami, mówiąc: «Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go od-
budowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!» Podobnie ar-
cykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: «Innych wybawiał, sie-
bie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy 
w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: 
"Jestem Synem Bożym"». Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. 
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. 

Śmierć Jezusa 
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», 
to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących 
tam mówili: «On Eliasza woła». Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił 
ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: «Poczekaj! Zobaczymy, czy 
przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wy-
zionął ducha.  

(wszyscy klękają i modlą się w milczeniu)   

A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały za-
częły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wy-
szedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się 
wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi 
i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym». Było 
tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Gali-
lei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, 
oraz matka synów Zebedeusza.



Złożenie Jezusa do grobu 
Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był 
uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je 
wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, któ-
ry kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz 
Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.

Następnie kapłan odmawia modlitwę „Munda cor meum” po czym śpiewa poniższy akapit w to-
nie Ewangelii.

Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata 
i oznajmili: «Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: "Po 
trzech dniach powstanę". Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypad-
kiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: "Powstał 
z martwych". I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze». Rzekł im Piłat: «Macie 
straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie». Oni poszli i zabezpieczyli grób opieczęto-
wując kamień i stawiając straż. 

℟. Laus tibi, Christe. ℟. Chwała Tobie Chryste.

Po zakończeniu Męki Pańskiej wierni siadają aby wysłuchać kazania. Po jego zakończeniu kapłan 
staje przy ołtarzu i intonuje Credo. Wierni powstają i śpiewają wyznanie wiary z chórem, przyklę-
kając na wspomnienie tajemnicy Wcielenia. 

CREDO
℣. Credo in unum Deum.  

℟. Patrem omnipoténtem, factórem cæli et 

terræ, visibílium ómnium et invisibíliu-
m.Et in unum Dóminum Iesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre natu-
mante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen 
de lúmine, Deum verum de Deo vero. 
Génitum, non factum, consubstantiálem 
Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui prop-
ter nos hómines et propter nostram salútem 
descéndit de cælis. 

℣. Wierzę w jednego Boga, 

℟. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nie-

ba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych 
i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszyst-
kimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze 
Światłości, Bóg prawdziwy z Boga praw-
dziwego. Zrodzony a nie stworzony, współ-
istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się 
stało. On to dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia zstąpił z nieba. 



(hic genuflectitur) 

Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Ma-
ría Vírgine: Et homo factus est. 

Crucifíxus étiam pro nobis: sub Póntio Pi-
láto passus, et sepúltus est. Et resurréxit 
tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascén-
dit in cælum: sedet ad déxteram Patris.  

Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre 
vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis.  

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivi-
ficántem: qui ex Patre Filióque procédit. 
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et 
conglorificátur: qui locútus est per Pro-
phétas. 

Et unam sanctam cathólicam et apostoli-
cam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma 
in remissiónem peccatórum. Et expécto 

resurrectiónem mortuórum. Et vitam ! 

ventúri sǽculi. Amen.

(uklęknąć) 

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało 
z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. 

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncju-
szem Piłatem został umęczony i pogrzeba-
ny. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak 
oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi 
po prawicy Ojca.  

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić 
żywych i umarłych: A Królestwu Jego nie 
będzie końca.  

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywi-
ciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Któ-
ry z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera 
uwielbienie i chwałę. Który mówił przez 
proroków. 

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apo-
stolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrze-

szenia umarłych i życia ! wiecznego w przy- 

szłym świecie. Amen.

❈  ❈  ❈



MSZA WIERNYCH
Drugą część liturgii Mszy św., obejmującą Ofiarowanie, tajemnicę Przeistoczenia i Komunię św., 
w pierwszych wiekach Kościoła nazywano Mszą Wiernych, ponieważ mogli w niej uczestniczyć 
jedynie ochrzczeni. Kapłan całuje ołtarz i pozdrawia wiernych wezwaniem do modlitwy.

℣. Dóminus vobíscum.  

℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. Orémus.

℣. Pan z wami.  

℟. I z duchem twoim. 

℣. Módlmy się.

Po odpowiedzi na wezwanie kapłana chór śpiewa Offertorium, czyli Antyfonę na Ofiarowanie 
a wierni mogą usiąść. Kapłan odczytuje ją po cichu po czym dokonuje ofiarowania chleba i wina, 
podnosząc kolejno patenę z hostią i kielich napełniony winem.  

Następnie okadza dary ofiarne oraz ołtarz i po umyciu rąk poleca ofiarę chleba i wina Trójcy 
Przenajświętszej po czym sam zostaje okadzony przez ministranta. Wierni powstają, kiedy mini-
strant okadza lud. 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE
Ps 68, 21-22

Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, na współczującego czekałem, ale go nie było, 
i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem 
spragniony, poili mnie octem. 

Pod koniec Ofiarowania kapłan całuje ołtarz i zwraca się do wiernych z wezwaniem do modlitwy, 
na które odpowiadają posługujący:

℣. Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sa-
crifícium acceptábile fiat apud Deum Pa-
trem omnipoténtem.

℣. Módlcie się, bracia, aby moją i waszą 
ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący. 

℟. Niech przyjmie Pan ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę Imienia swego, oraz na poży-
tek nasz i całego świętego Kościoła swego.

Następnie kapłan odmawia Sekretę: cichą modlitwę, w której poleca ofiary Bogu.



SEKRETA
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta ofiara, którą złożyliśmy przed oczyma Twojego Majestatu, 
wyjednała nam łaskę pobożności i zapewniła szczęśliwą wieczność.  

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego, Bóg – 

℣. per ómnia sǽcula sǽculórum. 
℟. Amen.

℣. przez wszystkie wieki wieków.  
℟. Amen.

Sekreta kończy się głośnym wezwaniem, po którym wierni wstają, by po krótkim dialogu z kapła-
nem wysłuchać śpiewanej przez niego prefacji. 

PREFACJA O KRZYŻU ŚWIĘTYM
℣. Dóminus vobíscum.  

℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. Sursum corda.  

℟. Habémus ad Dóminum. 

℣. Grátias agámus Dómino, Deo nostro. 

℟. Dignum et iustum est.

℣. Pan z wami.  

℟. I z duchem twoim. 

℣. W górę serca. 

℟. Wznieśliśmy je ku Panu. 

℣. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 

℟. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie 
składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Tyś postanowił 
dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, aby skąd smierć wzięła początek, 
stamtąd i życie zmartwychwstało, i aby ten, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również 
został pokonany: przez Chrystusa, Pana naszego.  

Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. 
A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni 
Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Prefację kończy hymn Sanctus, śpiewany przez wiernych wraz z chórem, podczas którego wierni 
klękają na dźwięk dzwonka.

SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus 
Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis.  

Bene!díctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastę- 
pów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały 
Twojej. Hosanna na wysokości.  

Błogo!sławiony, który idzie w imię Pań-
skie. Hosanna na wysokości.



KANON MSZY ŚWIĘTEJ
Kapłan odmawia następnie po cichu kolejne modlitwy Kanonu Rzymskiego: modli się za Kościół, 
wspomina żywych, a następnie w łączności ze Świętymi wspomina Matkę Bożą, św. Józefa, Aposto-
łów i świętych męczenników i przez ich wstawiennictwo prosi Boga, by przyjął ofiarę swojego Syna.  

Cisza Kanonu jest symboliczną zasłoną, przykrywającą największą tajemnicę naszej wiary.

Po Przeistoczeniu kapłan wspomina Tajemnicę Odkupienia i prosi Boga o przyjęcie bezkrwawej 
Ofiary Chrystusa. Następnie modli się o łaski dla uczestników Ofiary oraz wspomina osoby zmar-
łe, prosząc o łaskę zbawienia dla nich i dla wszystkich biorących udział we Mszy św.  

Odmawiany po cichu przez kapłana Kanon Mszy świętej kończy się głośnym wezwaniem, po któ-
rym wierni wstają.  

℣. Per omnia sǽcula sæculórum. 
℟. Amen.

℣. Przez wszystkie wieki wieków.  
℟. Amen.

PATER NOSTER
Następnie kapłan sam śpiewa Modlitwę Pańską; wierni śpiewają tylko jej ostatnią prośbę. 

℣. Orémus. Præcéptis salutáribus móniti, 
et divína institutióne formáti, audémus 
dícere:  
Páter nóster, qui es in cælis: Sanctificétur 
nómen túum: Advéniat régnum túum: Fíat 
volúntas túa, sícut in cǽlo et in térra. Pánem 
nóstrum quotidiánum da nóbis hódie: Et 
dimítte nóbis débita nóstra, sícut et nos 
dimíttimus debitóribus nóstris. Et ne nos 
indúcas in tentatiónem. 
℟. Sed líbera nos a malo.

℣. Módlmy się. Nauką zbawienną zachę-
ceni i Boskim ustanowieniem przygotowani, 
ośmielamy się mówić:  
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 dzi-
siaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie 
wódź nas na pokuszenie. 
℟. Ale nas zbaw ode złego.



ŁAMANIE CHLEBA
Odmawiane podczas łamania Chleba kolejne ciche modlitwy, w których kapłan wzywa wstawiennic-
twa Matki Bożej, świętych apostołów i wszystkich świętych, kończy głośno słowami:

℣. Per omnia sǽcula sæculórum. 
℟. Amen. 
℣. Pax Dómini sit semper vobíscum. 
℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Przez wszystkie wieki wieków.  
℟. Amen. 
℣. Pokój Pański niech będzie zawsze z wami. 
℟. I z duchem twoim.

AGNUS DEI
Kapłan dokonuje połączenia Ciała i Krwi Pańskiej i odmawia z usługującymi modlitwę Agnus Dei. 
Wierni klękają i śpiewają Agnus Dei razem z chórem. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: 
miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: 
miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: 
dona nobis pacem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
obdarz nas pokojem.

KOMUNIA KAPŁANA
Kapłan przyjmuje Komunię świętą, odmawiając przed nią trzy modlitwy: o pokój, o oczyszczenie 
z win oraz o zjednoczenie z Bogiem. 

KOMUNIA WIERNYCH
Po komunii kapłana ministranci wraz z wiernymi odmawiają spowiedź powszechną, po czym ka-
płan udziela zgromadzonym rozgrzeszenia ogólnego:

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ 
semper Vírgini, beáto Michaéli Archánge-
lo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis 
Petro et Páulo, ómnibus Sanctis, et tibi pa-
ter: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, 
et ópere: mea culpa, mea culpa, mea 
máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam 
semper Vírginem, beátum Michaélem Ar-
chángelum, beátum Ioánnem Baptístam, 
sanctos Apóstolos Petrum et Páulum, 
omnes Sanctos, et te, pater, oráre pro me 
ad Dóminum Deum nostrum.

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, 
Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, świę-
temu Michałowi Archaniołowi, świętemu 
Janowi Chrzcicielowi, świętym Apostołom 
Piotrowi i Pawłowi, wszystkim Świętym 
i tobie, ojcze, że bardzo zgrzeszyłem, my-
ślą, mową i uczynkiem: moja wina, moja 
wina, moja bardzo wielka wina. Przeto bła-
gam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, 
świętego Michała Archanioła, świętego 
Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła, wszystkich świętych, i ciebie



ojcze, abyście się za mnie modlili do Pana 
Boga naszego.

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et 
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad 
vitam æternam.  
℟. Amen. 
℣. Indulgéntiam, ! absolutiónem, et remi- 
ssiónem peccatórum vostrórum, tríbuat vo-
bis omnípotens et miséricors Dóminus. 
℟. Amen.

℣. Niech się zmiłuje nad wami Bóg wszech- 
mogący, a odpuściwszy wam grzechy, niech 
was doprowadzi do żywota wiecznego. 
℟. Amen. 
℣. Pan wszechmogący i miłosierny niechaj 
wam udzieli przebaczenia, ! rozgrzeszenia 
i odpuszczenia grzechów waszych. 
℟. Amen.

Następnie kapłan trzymając Ciało Pańskie zwraca się do wiernych.

℣. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta 
mundi. 
℟. Dómine, non sum dignus ut intres sub 
tectum meum, sed tantum dic verbo, et 
sanábitur ánima mea.       (ter.)

℣. Oto Baranek Boży, oto, który gładzi grze- 
chy świata. 
℟. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł 
do wnętrza mego, ale rzeknij tylko słowo, 
a będzie uzdrowiona dusza moja.        (3x)

Kapłan podając Hostię błogosławi nią wiernego i mówi: „Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa 
niechaj strzeże duszy twojej na żywot wieczny. Amen”. Wierni nie odpowiadają „Amen”. Podczas 
Komunii świętej chór śpiewa Communio czyli Antyfonę na Komunię. 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Mt 26, 42

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Bądź wola Twoja! 

MODLITWA PO KOMUNII
Po Komunii św. kapłan odmawia po cichu modlitwę dziękczynienia oraz odczytuje Antyfonę na 
komunię. Następnie wzywa wiernych do powstania i modlitwy.

℣. Dóminus vobíscum. 
℟. Et cum spíritu tuo. 
℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem Twoim. 
℣. Módlmy się. 

Niech działanie tych tajemnic, Panie, oczyści nas od grzechów naszych i ułatwi spełnienie 
się naszych słusznych pragnień. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.



ZAKOŃCZENIE
℣. Dóminus vobíscum. 
℟. Et cum spíritu tuo. 
℣. Benedicámus Dómino.  
℟. Deo grátias. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim. 
℣. Błogosławmy Panu. 
℟. Bogu niech będą dzięki.

Po odmówieniu po cichu modlitwy do Trójcy Przenajświętszej kapłan błogosławi wiernych.

℣. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, 

et Filius, ! et Spiritus Sanctus. 
℟. Amen.

℣. Niech was błogosławi wszechmogący 

Bóg, Ojciec i Syn, ! i Duch Święty.  
℟. Amen.

Po błogosławieństwie wierni powstają. Kapłan odczytuje po cichu Ostatnią Ewangelię, czyli prolog 
Ewangelii św. Jana, rozpoczynający się słowami: „Na początku było Słowo”. W tym czasie wierni 
wraz z chórem śpiewają antyfonę maryjną, przewidzianą na dany okres liturgiczny. 

ANTYFONA MARYJNA
Ave, Regína cǽlorum, 

Ave, Dómina Angelórum: 

Sálve, rádix, sálve, Pórta, 

Ex qua mundo lux est órta: 

Gáude Vírgo gloriósa, 

Super ómnes speciósa, 

Vále, o valde decóra, 

Et pro nóbis Chrístum exóra.

Witaj, niebios Królowo, 

Witaj, Pani aniołów, 

Witaj, Różdżko, witaj Bramo, 

Jasność zrodziłaś światu. 

Ciesz się, Panno chwalebna, 

Ponad wszystkie piękniejsza, 

Witaj, o Najśliczniejsza, 

Proś Chrystusa za nami.



 

Zachęcamy do wsparcia Duszpasterstwa Tradycji modlitwą oraz środkami materialnymi: 
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