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TOLLAT UNUSQUISQUE AGNUM PER FAMILIAS ET DOMOS SUAS. Ex 12 :  3

TU ES SACERDOS IN AETERNUM SECUNDUM ORDINEM MELCHISEDECH. Ps 109: 4
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WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ

W pierwszych wiekach Kościoła w Wielki Czwartek odprawiano trzy Msze święte: pierw-
szą połączoną z obrzędem pojednania osób czyniących publiczną pokutę za swoje grzechy, 
drugą z poświęceniem olejów świętych i trzecią, uroczystą, na pamiątkę Ostatniej Wiecze-
rzy i ustanowienia sakramentu Eucharystii.  

Obrzęd przyjmowania pokutników odbywał się rano. Penitenci przychodzili do kościoła 
trzymając w rękach niezapalone świece i po wysłuchaniu psalmów pokutnych oraz litanii 
do Wszystkich Świętych otrzymywali odpust zupełny. Praktyka ta zanikła w miarę rozpo-
wszechniania się spowiedzi indywidualnej. 

Oleje święte stanowią materię kilku sakramentów: olej chorych jest wykorzystywany pod-
czas Namaszczenia Chorych, olej katechumenów jest używany przy Chrzcie św., podczas 
poświęcenia wody chrzcielnej oraz do namaszczania rąk kapłanów. Krzyżmo święte jest 
materią sakramentu Bierzmowania. Jest używane także przy Chrzcie św., przy konsekracji 
biskupów, konsekracji kościołów, ołtarzy, kielichów i przy poświęceniu wody chrzcielnej. 
Uroczyste obrzędy święcenia olejów odprawiane są co roku w Wielki Czwartek w kościo-
łach katedralnych.  

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej sprawowana jest dla upamiętnienia Ostatniej Wieczerzy 
i dokonanego podczas niej ustanowienia sakramentów Eucharystii oraz kapłaństwa. Z tego 
względu nawet gdy sprawowana jest bez asysty wyższej ma uroczysty charakter. Podczas 
śpiewu hymnu Gloria rozlega się dźwięk dzwonów, które następnie milkną aż do Mszy 
Zmartwychwstania. Szczególny charakter Mszy Wieczerzy Pańskiej podkreślony jest również 
podczas Przeistoczenia: po słowach: „On to w przeddzień męki” kapłan dodaje: „to jest dzisiaj”. 



Po zakończeniu Mszy św. odbywa się uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 
przygotowanej specjalnie kaplicy. Wcześniejsze praktyki przenoszenia Chleba Pańskiego 
pozostałego po Komunii wiernych z głównego ołtarza do ołtarza wystawienia przybrały 
formę procesji odprawianej po Mszy św. pod koniec XV w. W jej trakcie śpiewany jest hymn 
„Pange língua, gloriósi” św. Tomasza z Akwinu.  

Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania kapłan w albie i fio-
letowej stule dokonuje obnażenia ołtarza. Praktyka ta początkowo miała wymiar praktycz-
ny i miała miejsce po każdej Mszy. Z czasem nabrała jednak znaczenia symbolicznego oraz 
uzyskała bardziej rozbudowaną formułę. Ołtarz przedstawia samego Chrystusa Pana, a jego 
obnażenie przypomina nam, że podczas męki naszego Zbawiciela odarto z szat, próbując 
pozbawić Go ludzkiej godności. Podczas burzenia ołtarza odmawia się Psalm 21. Po ob-
nażeniu ołtarze były zwyczajowo obmywane poświęconą wodą z winem.  

Obrzędem szczególnie kojarzonym z Wielkim Czwartkiem jest Mandatum, czyli umywa-
nie nóg. Tradycyjnie odbywał się on po Nieszporach. Rozpoczynał się odśpiewaniem 
Ewangelii z Mszy Wieczerzy Pańskiej, mówiącej o obmyciu nóg uczniów przez Jezusa. 
Następnie kapłan zdejmował kapę, opasywał się ręcznikiem i przystępował wraz z asystą 
do umywania nóg dwunastu duchownym. W tym czasie chór śpiewał przepisane antyfony. 
W zgromadzeniach zakonnych rozpowszechniła się praktyka obmywania stóp osobom 
ubogim i potrzebującym.

❈  ❈  ❈



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
Gal 6, 14; Ps 66, 2 

Nam trzeba się chlubić ! w Krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa: w nim jest zbawienie, 
życie i zmartwychwstanie nasze. Przez niego zostaliśmy zbawieni i uwolnieni. Ps. Niech 
Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze 
i niech zmiłuje się nad nami. Ⱥ. Nam trzeba się chlubić w Krzyżu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa: w nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze. Przez niego zostaliśmy 
zbawieni i uwolnieni. 

Po odmówieniu modlitw kapłan podchodzi do ołtarza, całuje go i odczytuje po cichu Antyfonę na 
wejście oraz odmawia Kyrie razem z ministrantami. 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)

Następnie kapłan intonuje hymn Gloria, podczas którego w Wielki Czwartek rozbrzmiewają 
dzwony. Milkną one wraz z organami aż do Mszy Zmartwychwstania. Odtąd zamiast dzwonków 
używane są drewniane kołatki.

GLORIA
℣. Glória in excélsis Deo 
℟. Et in terra pax homínibus bonæ volun- 
tátis. Laudámus te. Benedícimus te. 

℣. Chwała na wysokości Bogu. 
℟. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, 



Adorámus te. Glorificámus te. Grátias 
ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater 
omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu 
Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius 
Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére 
nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe 
deprecatiónem nostram. Qui sedes ad 
déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam 
tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu 
solus Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto 
Spíritu ! in glória Dei Patris. Amen.

wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci 
składamy bo wielka jest chwała Twoja, Panie 
Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmo-
gący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chry-
ste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca: 
który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami który gładzisz grzechy świata, przyjm 
błaganie nasze, który siedzisz po prawicy 
Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko 
Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko 
Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem 
Świętym ! w chwale Boga Ojca. Amen. 

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. 

Boże, od którego Judasz otrzymał zapłatę za swoją zbrodnię, łotr zaś nagrodę za swoje wy-
znanie grzechów, daj nam odczuć działanie miłosierdzia Twego: i jak Chrystus Pan w czasie 
swej męki każdemu z nich wymierzył słuszną zapłatę, tak niech nas wyzwoli od przestarza-
łego błędu i udzieli łaski zmartwychwstania z Nim na wieki.  
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
1 Kor 11, 20-32

Bracia: Gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem już 
wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas 
gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać 
Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę 
was chwalił? Nie, za to was nie chwalę!  
Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został 
wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wyda-
ne. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc:



«Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na 
moją pamiątkę». 
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyj-
dzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała 
i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc 
z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spo-
żywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. Jeżeli 
zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, 
upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem.  

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

GRADUAŁ
Flp 2, 8-9

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. ℣. Dlatego 
też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię. 

Na wezwanie kapłana wierni powstają, aby w pełnej szacunku postawie wysłuchać słów Ewangelii. 

EWANGELIA
J 13, 1-15

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

℣. ! Sequéntia sancti Evangélii secúndum 
Ioánnem. 
℟. Glória tibi, Dómine.

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

℣. ! Słowa świętej Ewangelii według Jana.  

℟. Chwała Tobie, Panie.

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata 
do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca1 ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy 
diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec 
dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył 
szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął 
umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do 
Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowie-
dział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do 
Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie 
umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko 
nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi 
sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto 
Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». 



A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy 
rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze 
mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście 
powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czy-
nili, jak Ja wam uczyniłem.  

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

Po Ewangelii wierni siadają aby wysłuchać kazania. Po jego zakończeniu kapłan staje przy ołta-
rzu i intonuje Credo. Wierni powstają i śpiewają wyznanie wiary razem z chórem, przyklękając na 
wspomnienie tajemnicy Wcielenia. 

CREDO
℣. Credo in unum Deum.  

℟. Patrem omnipoténtem, factórem cæli et 
terræ, visibílium ómnium et invisibílium. 

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.  

(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. 

℣. 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 wszystkimi wiekami, Bóg 
z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg praw-
dziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie 
stworzony, współistotny Ojcu, a przez Nie-
go wszystko się stało. On to dla nas ludzi 
i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. 

(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. 



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.

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 apostolski Kościół. Wyznaję jeden 
Chrzest na odpuszczenie grzechów. I ocze-
kuję wskrzeszenia umarłych i życia ! 
wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

MSZA WIERNYCH
Rozpoczyna się druga część liturgii Mszy św., obejmującą Ofiarowanie, tajemnicę Przeistoczenia 
i Komunię św. 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 kapłan okadza dary ofiarne oraz ołtarz po czym sam zostaje okadzony przez ministran-
ta. Po umyciu rąk kapłan poleca ofiarę chleba i wina Trójcy Przenajświętszej. Wierni powstają, 
kiedy ministrant okadza lud. 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE
Ps 117, 16-17

Prawica Pana moc okazała, Prawica Pana mnie dźwignęła: nie umrę, lecz żyć będę i głosił 
dzieła Pana. 

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
Prosimy Cię, Panie Święty, Ojcze Wszechmogący, wieczny Boże, by Twój Syn, a nasz Pan, 
Jezus Chrystus uczynił Ci miłą ofiarę naszą, którą dziś ustanowił i nakazał swoim uczniom 
sprawować na Jego pamiątkę.  
Który z Tobą żyje i króluje w jedności 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. Wierni klękają.



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
Podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej kapłan konsekruje trzy Hostie: jedną do spożycia pod-
czas tej Mszy św., drugą przeznaczoną na sprawowaną w Wielki Piątek Mszę Uprzednio Poświę-
conych Darów i trzecią do Grobu Pańskiego.  

Kapłan odmawia po cichu kolejne modlitwy Kanonu Rzymskiego, którego pochodzenie sięga 
pierwszych wieków chrześcijaństwa. Modli się za Kościół, wspomina żywych, a następnie w łącz-
ności ze Świętymi wspomina Matkę Bożą, św. Józefa, Apostołów 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. Z uwagi na pozostawione w ustawionym na ołtarzu kielichu 
dwie Hostie, przeznaczone na Wielki Piątek oraz do Grobu Pańskiego, od tego momentu Msza św. 
sprawowama jest jak wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu (Coram Sanctissimum). 



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 Archánge-
lum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos 
Apóstolos Petrum et Páulum, omnes 
Sanctos, et te, pater, oráre pro me ad Dómi-
num 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, myślą, 
mową i uczynkiem: moja wina, moja wina, 
moja bardzo wielka wina. Przeto błagam 
Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, świę-
tego Michała Archanioła, świętego Jana 
Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, wszystkich Świętych i ciebie, ojcze, 
o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego. 

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et 
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad 
vitam æternam.  
℟. Amen. 

℣. Indulgéntiam, ! absolutiónem, et remi- 
ssiónem peccatórum vestrórum, 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 zwraca się do wiernych i trzymając Ciało Pańskie mówi: 

℣. 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
J 13, 12-13. 15

Pan Jezus, po spożyciu wieczerzy ze swoimi uczniami, umył ich nogi i rzekł im: Wiecie, co 
ja, Pan wasz i Nauczyciel, wam uczyniłem? Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili. 

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. 

Posileni życiodajnym pokarmem prosimy Cię, Panie Boże nasz, aby najświętsza tajemni-
ca, którą sprawujemy w doczesności, dała nam udział wnieśmiertelnym Twym życiu.  

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. 
℣. Ite, missa est.  
℟. Deo grátias. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim. 
℣. Idźcie, ofiara spełniona. 
℟. 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 skończeniu Mszy św. kapłan okadza kielich z dwiema Hostiami i przenosi go procesyjnie do spe-
cjalnie przygotowanej kaplicy. Podczas procesji śpiewany jest hymn „Pangue língua, gloriósi”. 



PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

HYMN
Pange língua, gloriósi 
Córporis mystérium, 

Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundi prétium 
Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

Nobis datus, nobis natus 
Ex intácta Vírgine, 

Et in mundo conversátus, 
Sparso verbi sémine. 
Sui moras incolátus. 
Miro clausit órdine. 

In suprémæ nocte cœnae 
Recúmbens cum frátribus, 

Observáta lege plene 
Cibis in legálibus, 

Cibum turbæ duodénæ 
Se dat suis mánibus. 

Verbum caro, panem verum 
Verbo carnem éfficit; 

Fitque sanguis Christi merum: 
Et si sensus déficit, 

Ad firmándum cor sincérum 
Sola fides súfficit.

Sław, języku, tajemnicę 
Ciała i najdroższej Krwi, 
Którą, jako łask krynicę, 

Wylał w czasie ziemskich dni 
Ten, co Matkę miał Dziewicę, 
Król narodów, godzien czci. 

Z Panny czystej narodzony, 
Posłan zbawić ludzki ród, 

Gdy po świecie, na wsze strony, 
Ziarno słowa rzucił w lud, 

Wtedy cudem niezgłębionym 
Zamknął Swej pielgrzymki trud. 

W noc ostatnią przy wieczerzy 
Z tymi, których braćmi zwał, 
Pełniąc wszystko, jak należy, 
Czego przepis prawny chciał, 
Sam dwunastu się powierzył 
I za pokarm z rąk Swych dał. 

Słowem więc, wcielone Słowo, 
Chleb zamienia w Ciało Swe, 
Wino Krwią jest Chrystusową, 
Darmo wzrok to widzieć chce. 

Tylko wiara Bożą mową, 
Pewność o tym w serca śle.
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He gave to the weak His Body as food, and He gave to the sad the cup of His Blood.

Dedit frag íl ibus córpor is férculum, Dedit et tr íst ibus sánguinis póculum. (Thomas Aquinas)



Tantum ergo Sacraméntum 
Venerémur cérnui: 

Et antíquum documéntum 
Novo cedat ritui: 

Præstet fides supplémentum 
Sénsuum deféctui. 

Genitóri, Genitóque 
Laus et iubilátio: 

Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedíctio 

Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 

Amen.

Przed tak wielkim Sakramentem 
Upadajmy wszyscy wraz, 

Niech przed Nowym Testamentem 
Starych praw ustąpi czas. 

Co dla zmysłów niepojęte, 
Niech dopełni wiara w nas. 

Bogu Ojcu i Synowi 
Hołd po wszystkie nieśmy dni, 

Niech podaje wiek wiekowi 
Hymn triumfu, dzięki, czci, 

A równemu Im Duchowi 
Niechaj wieczna chwała brzmi. 

Amen.

W kaplicy przechowania kapłan ponownie okadza Najświętszy Sakrament i chowa kielich z Ho-
stią do przygotowanego Tabernakulum, po czym schodzi wraz z usługującymi do zakrystii.

OBNAŻENIE OŁTARZA

Następnie kapłan ubrany w albę i fioletową stułę udaje się wraz z usługującymi do głównego ołta-
rza i przystępuje do jego obnażenia odmawiając wraz z chórem Psalm 21 poprzedzony Antyfoną.

PSALM 21
Ⱥ. Divisérunt sibi vestiménta mea: * et su-
per vestem meam misérunt sortem. 
1. Deus, Deus meus, réspice in me: quare 
me dereliquísti? * Longe a salúte mea verba 
delictórum meórum. 
2. Deus meus, clamábo per diem, et non 
exáudies: * et nocte, et non ad insipiéntiam 
mihi. 
3. Tu autem in sancto hábitas, * laus Israël. 

4. In te speravérunt patres nostri: * spera-
vérunt, et liberásti eos. 
5. Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt: * in 
te speravérunt, et non sunt confúsi.

Ⱥ. Dzielą między siebie moje szaty * 
i o suknię moją los rzucają.  
1. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opu-
ścił? * Daleki jesteś od próśb, od słów mo-
jego wołania.  
2. Boże mój, wołam przez dzień, a nie słu-
chasz, * wołam i nocą, a nie zważasz na 
mnie.  
3. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, * 
Chwało Izraela!  
4. Tobie zaufali ojcowie nasi, zaufali, * 
a Tyś ich uwolnił;  
5. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, * 
Tobie ufali i nie doznali wstydu. 



6. Ego autem sum vermis, et non homo: * 
oppróbrium hóminum, et abjéctio plebis. 
7. Omnes vidéntes me, * derisérunt me: lo-
cúti sunt lábiis, et movérunt caput. 

8. Sperávit in Dómino, erípiat eum: * sa-
lvum fáciat eum, quóniam vult eum. 

9. Quóniam tu es, qui extraxísti me de ven-
tre: * spes mea ab ubéribus matris meæ.  

10. In te projéctus sum ex útero: De ventre 
matris meæ Deus meus es tu, * ne discésse-
ris a me: 
11. Quóniam tribulátio próxima est: * quó-
niam non est qui ádjuvet. 
12. Circumdedérunt me vítuli multi: * tauri 
pingues obsedérunt me. 
13. Aperuérunt super me os suum, * sicut 
leo rápiens et rúgiens. 
14. Sicut aqua effúsus sum: * et dispérsa 
sunt ómnia ossa mea. 
15. Factum est cor meum tamquam cera li-
quéscens * in médio ventris mei. 
16. Aruit tamquam testa virtus mea, † et 
lingua mea adhæsit fáucibus meis: * in 
púlverem mortis deduxísti me. 
17. Quóniam circumdedérunt me canes mul-
ti: * concílium malignántium obsédit me. 
18. Fodérunt manus meas et pedes meos: * 
dinumeravérunt ómnia ossa mea. 
19. Ipsi vero consideravérunt et inspexérunt 
me: † divisérunt sibi vestiménta mea, * et 
super vestem meam misérunt sortem. 
20. Tu autem, Dómine, ne elongáveris au-
xílium tuum a me: * ad defensiónem meam 
cónspice. 

6. Ja zaś jestem robak a nie człowiek, * po-
śmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa.  
7. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie 
patrzą, * wargi rozwierają, potrząsają gło-
wą:  
8. «Zaufał Panu: niechże Go wyzwoli, * 
niechże Go wyrwie, jeśli Go miłuje».  

9. Tyś zaiste prowadził mnie od matczyne-
go łona; * Tyś mnie czynił bezpiecznym 
u piersi mej matki.  
10. Tobie od urodzenia zostałem oddany, * 
od łona matki mojej Tyś jest moim Bogiem.  

11. Nie stój z dala ode mnie, bom jest trapio-
ny, * bądź blisko: bo nie ma wspomożyciela. 
12. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, * 
Byki Baszanu mnie osaczają.  
13. Rozwierają przeciwko mnie swoje 
paszcze, * jak lew drapieżny, ryczący.  
14. Rozlałem się jak woda * i rozłączyły się 
wszystkie me kości:  
15. Jak wosk się stała me serce * we wnę-
trzu moim topnieje.  
16. Gardło me wyschło jak skorupa †  język 
mój przywarł do podniebienia, * w proch 
śmierci mnie obróciłeś. 
17. Bo sfora psów mnie opadła, * osacza 
mnie zgraja złoczyńców.  
18. Przebodli ręce i nogi moje, * policzyć 
mogę wszystkie moje kości.  
19. A oni się wpatrują, sycą się mym wido-
kiem; † między siebie dzielą moje szaty * 
i los rzucają o moją suknię.  
20. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: * po-
mocy moja, śpiesz mi na ratunek. 



21. Erue a frámea, Deus, ánimam meam: * 
et de manu canis únicam meam: 
22. Salva me ex ore leónis: * et a córnibus 
unicórnium humilitátem meam. 
23. Narrábo nomen tuum frátribus meis: * 
in médio ecclésiæ laudábo te. 
24. Qui timétis Dóminum, laudáte eum: * 
univérsum semen Jacob, glorificáte eum. 
25. Tímeat eum omne semen Israël: * quó-
niam non sprevit, neque despéxit depreca-
tiónem páuperis: 
26. Nec avértit fáciem suam a me: * et cum 
clamárem ad eum, exaudívit me. 
27. Apud te laus mea in ecclésia magna: * 
vota mea reddam in conspéctu timéntium 
eum. 
28. Edent páuperes, et saturabúntur: et lau-
dábunt Dóminum qui requírunt eum: * vi-
vent corda eórum in sǽculum sǽculi. 
29. Reminiscéntur et converténtur ad Dó-
minum * univérsi fines terræ: 
30. Et adorábunt in conspéctu ejus * univér-
sæ famíliæ géntium. 
31. Quóniam Dómini est regnum: * et ipse 
dominábitur géntium. 
32. Manducavérunt et adoravérunt omnes 
pingues terræ: * in conspéctu ejus cadent 
omnes qui descéndunt in terram. 
33. Et ánima mea illi vivet: * et semen 
meum sérviet ipsi. 
34. Annuntiábitur Dómino generátio ven-
túra: † et annuntiábunt cæli justítiam ejus 
pópulo qui nascétur, * quem fecit Dóminus. 
Ⱥ. Divisérunt sibi vestiménta mea: * et su-
per vestem meam misérunt sortem. 

21. Wyrwij spod miecza mą duszę * i życie 
me z psich pazurów.  
22. Wybaw mnie z lwiej paszczęki * i mnie 
biednego od rogów bawolich.  
23. Imię Twoje opowiem swym braciom * 
i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. 
24. «Chwalcie Go wy, co się Pana boicie; * 
sławcie Go, całe potomstwo Jakuba:  
25. Czcijcie Go, całe potomstwo Izraela. * 
Bo On nie wzgardził ani nie brzydził się 
nędzą biedaka;  
26. Ani nie ukrył przed nim swojego oblicza * 
i wysłuchał go, kiedy zawołał do Niego». 
27. Od Ciebie płynie ma pieśń pochwalna 
w wielkim zgromadzeniu, * śluby me wy-
pełnię wobec bojących się Jego.  
28. Ubodzy będę jedli i nasycą się, chwalić 
będą Pana, którzy Go szukają: * «serca wa-
sze niech żyją na wieki».  
29. Przypomną sobie i wrócą do Pana * 
wszystkie krańce ziemi;  
30. I wszystkie szczepy pogańskie * padną 
na twarz przed Jego obliczem,  
31. Bo królowanie należy do Pana, * i On 
panuje nad narodami.  
32. Jego jedynego uwielbiają wszyscy, co 
śpią w ziemi, * przed Nim zegną się wszy-
scy, którzy w proch zstępują.  
33. A dusza moja żyć będzie dla Niego, * 
potomstwo moje Jemu będzie służyć,  
34. Przyszłemu pokoleniu o Panu opowie, † 
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, co 
się narodzi: * «Pan to uczynił».  
Ⱥ. Dzielą między siebie moje szaty * 
i o suknię moją los rzucają. 

❈  ❈  ❈
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