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EXTENDITQUE MANUM ET ARRIPUIT GLADIUM . .  .  Gen 22 :  10

MELCHISEDECH REX SALEM PROFERENS PANEM ET VINUM. Gen 14: 18
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EGO SI EXALTATUM FUERO A TERRA,

OMNIA TRAHAM AD MEIPSUM. Jn 12: 32



WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

Wielki Piątek to dzień, w którym Jezus Chrystus, jako Najwyższy Kapłan, złożył swojemu 
na drzewie krzyża ofiarę z samego siebie. Z tego powodu Kościół nie sprawuje tego dnia 
liturgii Eucharystycznej. Jest to dla wszystkich wierzących dzień największej żałoby, którą 
wyraża uroczysta liturgia ku czci męki i śmierci pańskiej, podczas której używa się czarnej 
barwy. Jest to to również dzień nadziei: śmierć na krzyżu przygotowuje bowiem Zmartwy-
chwstanie.  

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się Mszą Katechumentów, podczas której odczyty-
wany jest opis Męki Pańskiej wyjęty z Ewangelii św. Jana. Nastepnie śpiewane są uroczy-
ste modlitwy za Kościół oraz za całą ludzkość, nazywane modlitwą wiernych.  

Kulminacyjnym punktem Liturgii jest uczczenie krzyża. Zwyczaj ten ma swój początek 
w adoracji relikwi drzewa krzyża świętego, która odbywała się w Jerozolimie już w IV w. 
Obrzęd rozpoczyna się odsłonięciem ramion krzyża zakrytych uprzedmio fioletowym ma-
teriałem i trzykrotnym wezwaniem: „Oto drzwo krzyża, na którym zawisło zbawienie świa-
ta”. Na znak uniżenia przed tajemnicą śmierci naszego Zbawiciela kapłan podczas adora-
cji zdejmuje buty i przystępuje do krzyża boso.   

Kościół powstrzymuje się w Wielki Piątek od składania Ofiary Mszy św., sprawując na 
zakończenie uroczystej Liturgii Męki Pańskiej tzw. Mszę Uprzednio Poświęconych Darów 
(łac. Missa præsanctificatorum). Choć nazywana jest „mszą” to jednak nie obejmuje prze-
istoczenia chleba w Najświętsze Ciało i wina w Najświętszą Krew. Po zakończeniu adora-
cji Krzyża kapłan procesyjnie przynosi do ołtarza Hostię konsekrowaną w Wielki Czwar-
tek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej. Po okadzeniu kapłan podnosi Hostię celem jej 
uczczenia przez wiernych, po czym łamie ją i sam spożywa. Można powiedzieć, że Missa 
præsanctificatorum jest w istocie adoracją Najświętszego Sakramentu i komunią kapłana. 

W polskiej tradycji na zakończenie obrzędów Wielkiego Piątku dokonuje się procesyjnego 
przeniesienia Najświętszego Sakramentu do bocznego ołtarza, przedstawiającego symbo-
licznie „Grób Pański”. Wierni nawiedzają kościoły i modlą się przy „Bożym Grobie” przez 
całą Wielką Sobotę. 

❈  ❈  ❈



MSZA KATECHUMENÓW
Kapłan ubrany w czarny ornat udaje się wraz z usługującymi w zupełnej ciszy do ołtarza, na któ-
rym przy zgaszonych świecach ustawiony jest zasłonięty fioletowym materiałem krzyż. U jego 
stopni kapłan pada krzyżem na ziemię. Wszyscy wierni klękają. Po krótkiej modlitwie kapłan 
wstaje i całuje ołtarz.  Wierni siadają aby wysłuchać Proroctwa oraz śpiewu międzylekcyjnego.

PROROCTWO
Oz 6, 1-6

To mówi Pan: Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas po-
bił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie 
i żyć będziemy w Jego obecności. Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest 
pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co 
nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą Judo? Miłość wasza po-
dobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez 
proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pra-
gnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

TRAKTUS
Ha 3, 2-3

Panie, słyszałem zapowiedź Twoją i uląkłem się: ujrzałem w uchu dzieła Twoje i zadrża-
łem. ℣. Między dwoma zwierzętami ukażesz się, gdy przyjdą lata, dasz się poznać, gdy 
nadejdzie pora, objawisz się. ℣. Wówczas gdy dusza moja będzie się trwożyć, Ty w gnie-
wie pomnij na swe miłosierdzie. ℣. Bóg z Libanu przyjdzie i Święty z góry pokrytej cie-
niem i mrokiem. ℣. Majestat Jego okrył niebiosa i chwały Jego pełna jest ziemia. 

KOLEKTA
Następnie kapłan zwraca się do wiernych z wezwaniem do modlitwy.

℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Boże, od którego Judasz otrzymał zapłatę za swoją zbrodnię, łotr zaś nagrodę za swoje 
wyznanie 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 przesta-
rzałego 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.

Po oracji wierni siadają, aby wysłuchać lekcji oraz śpiewu międzylekcyjnego. 



LEKCJA
Wj 12, 1-11

W one dni: 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 baran-
ka 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 według 
tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć mo-
żecie 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 pie-
czone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie 
spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, 
z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Co-
kolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go bę-
dziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym 
ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana». 

TRAKTUS
Ps 139, 2-10. 14

Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, strzeż mnie od gwałtownika. ℣. Od tych, którzy 
w sercu knują złe zamiary, każdego dnia wzniecają spory. ℣. Ostre jak u węża ich języki, 
a jad żmijowy pod ich wargami. ℣. Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, zachowaj mnie 
od gwałtownika. ℣. Od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić. Pyszni sidło na mnie skry-
cie zastawiają. ℣. Złoczyńcy rozciągają powrozy, umieszczają pułapki na mojej drodze. 
℣. Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem; usłysz, o Panie, moje głośne błaganie. ℣. Panie, 
mój Panie, potężna moja pomocy, osłaniasz w dniu walki moją głowę. ℣. Nie dawaj tego, 
Panie, czego pragnie niegodziwiec, nie spełniaj jego zamiarów! ℣. Niech nie podnoszą 
głowy ci, którzy mnie otaczają, niech dzieło ich warg przygniecie ich samych! ℣. Tylko 
sprawiedliwi będą sławili Twe imię, prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem. 

Następnie kapłan śpiewa Mękę Pańską pozostając przy ołtarzu po stronie Lekcji. 

MĘKA PAŃSKA
J 18, 1-40; 19, 1-42

℣. ! Pássio Dómini nostri Jesu Christi se-
cúndum Ioánnem.

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



Pojmanie Jezusa 
Onego czasu: Wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do któ-
rego 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?» Odpowiedzieli Mu: «Jezusa z Nazaretu». Rzekł do 
nich Jezus: «Ja jestem». Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro 
więc rzekł do nich: «Ja jestem», cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: 
«Kogo szukacie?» Oni zaś powiedzieli: «Jezusa z Nazaretu». Jezus odrzekł: «Powie-
działem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść!» Stało się 
tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: «Nie utraciłem żadnego z tych, któ-
rych Mi dałeś». Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył słu-
gę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Je-
zus do Piotra: «Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał 
Ojciec?» Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezu-
sa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, 
który owego roku pełnił urząd arcykapłański.  

Jezus w pałacu arcykapłana 
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 dla-
tego 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: «Czy 
może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?» On odpowiedział: «Nie je-
stem». A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim 
i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Je-
zusa 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». Gdy to powiedział, jeden ze 
sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: «Tak odpowiadasz arcykapłanowi?» 
Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to 
dlaczego Mnie bijesz?» Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza. 



A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: «Czy i ty nie 
jesteś jednym z Jego uczniów?» On zaprzeczył mówiąc: «Nie jestem». Jeden ze sług arcy-
kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: «Czyż nie ciebie widziałem razem 
z Nim w ogrodzie?» Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. 

Jezus 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 spożyć Paschę. Dlatego 
Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: «Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowie-
kowi?» W odpowiedzi rzekli do niego: «Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go 
tobie». Piłat więc rzekł do nich: «Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa!» Od-
powiedzieli mu Żydzi: «Nam nie wolno nikogo zabić». Tak miało się spełnić słowo Jezu-
sa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.  

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy 
Ty jesteś Królem Żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też 
inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcyka-
płani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?» 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». Piłat zatem powiedział do 
Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to na-
rodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest 
z prawdy, słucha mojego głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?» To powie-
dziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję w Nim żadnej 
winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem 
chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?» Oni zaś powtórnie zawołali: «Nie tego, 
lecz Barabasza!» A Barabasz był zbrodniarzem.  

Ubiczowanie i ukoronowanie cierniem 
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: «Witaj, Królu Żydowski!» I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na ze-
wnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, 
że ja nie znajduję w Nim żadnej winy». Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cier-
niowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek». Gdy Go ujrzeli arcy-
kapłani i słudzy, zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!» Rzekł do nich Piłat: «Weźcie Go i sami 
ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy». Odpowiedzieli mu Żydzi: «My mamy  



Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym». Gdy 
Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej.  

Wyrok śmierci 
Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: «Skąd Ty jesteś?» Jezus jednak nie dał mu 
odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: «Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że 
mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą Ciebie ukrzyżować?» Jezus odpowiedział: 
«Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy 
grzech ma ten, który Mnie wydał tobie». Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak 
zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni kró-
lem, sprzeciwia się Cezarowi». Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na 
zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku 
Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: 
«Oto król wasz!» A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: 
«Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie 
mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. 

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, Król Żydowski». Ten napis 
czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. 
A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili 
do Piłata: «Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem 
Żydowskim». Odparł Piłat: «Com napisał, napisałem». Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Je-
zusa, 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 mię-
dzy sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć». Tak miały 
się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To 
właśnie uczynili żołnierze.  

Ostatnie słowa Jezusa 
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, 
i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 
miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto 
Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.



Śmierć Jezusa 
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: 
«Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do 
ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę 
oddał ducha. 

(wszyscy klękają i modlą się w milczeniu)   

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w sza-
bat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżo-
wanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie 
tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Je-
zusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią 
przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, 
a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało 
się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym 
miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

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

Złożenie Jezusa 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 obwią-
zali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na 
miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze 
nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono 
Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.
℟. Laus tibi, Christe. ℟. Chwała Tobie Chryste.

Po zakończeniu Męki Pańskiej wierni siadają aby wysłuchać kazania.

❈  ❈  ❈



UROCZYSTA MODLITWA WIERNYCH
Następnie kapłan stojąc przy ołtarzu po stronie Lekcji rozpoczyna uroczystą modlitwę wiernych.

Za Kościół święty
Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży, aby Bóg i Pan nasz raczył go darzyć pokojem 
i jednością oraz strzec go na całym okręgu ziemi, poddając mu mocarstwa i władze, a nam 
dozwolił wieść życie ciche i spokojne oraz chwalić Boga Ojca  

℣. Orémus.  
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣.  Módlmy się. 
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, Tyś w Chrystusie objawił Swoją chwałę wszystkim naro-
dom; strzeż dzieła miłosierdzia Twego, aby Kościół Twój rozszerzony na cały świat, trwał 
z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez tegoż Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg 
przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

Za Ojca świętego
Módlmy się również za naszego Ojca świętego Franciszka, aby Bóg i Pan nasz, który go 
wybrał do sprawowania władzy biskupiej, zachował go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla 
Swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. 

℣. Orémus.  
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣.  Módlmy się. 
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, na Twoich postanowieniach wszystko się opiera. Wejrzyj 
łaskawie na prośby nasze i w Twojej dobroci racz zachować wybranego dla nas Pasterza, 
a lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, nich pod zwierzchnictwem 
takiego Pasterza wzrasta w zasługach swojej wiary. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszyst-
kie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

Za duchowieństwo i wiernych
Módlmy się także za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, subdiakonów, akolitów, 
egzorcystów, lektorów, ostiariuszy, wyznawców, dziewice i wdowy i za cały święty lud Boży. 

℣. Orémus.  
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣.  Módlmy się. 
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.



Wszechmogący wieczny Boże, Duch Twój uświęca całe mistyczne Ciało Kościoła i rządzi 
nim; wysłuchaj korne błagania nasze za wiernych wszystkich stanów, aby za łaską Twoją 
wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności tegoż Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

Za przygotowujących się do Chrztu św.
Módlmy się także za naszych katechumenów: Niech Bóg i Pan nasz otworzy wnętrza ich 
serc i bramy Swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy odpuszczenie grzechów przez kąpiel 
odrodzenia, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

℣. Orémus.  
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣.  Módlmy się. 
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty ciągle ubogacasz Twój Kościół nowym potomstwem; 
pomnóż wiarę i zrozumienie u naszych katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu 
świętego zostali zaliczeni w poczet Twoich przybranych dzieci. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg 
przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

W potrzebach wiernych
Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszystkich 
błędów, odwrócił choroby, oddalił głód, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać 
szczęśliwy powrót podróżującym i zdrowie chorym, a żeglujących doprowadził do bez-
piecznej przystani. 

℣. Orémus.  
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣.  Módlmy się. 
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, niechaj dojdą do 
Ciebie prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mo-
gli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego 
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

O jedność Kościoła
Módlmy się także za heretyków i schizmatyków, aby Bóg i Pan nasz wyzwolił ich 
z wszelkich błędów i raczył z powrotem przywieść do świętej Matki, Kościoła Powszech-
nego i Apostolskiego. 



℣. Orémus.  
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣.  Módlmy się. 
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wszystkich zbawiasz i nie chcesz, aby ktokolwiek zgi-
nął; wejrzyj na dusze zwiedzione przez podstęp szatana; niech serca błądzących opamięta-
ją się i porzuciwszy heretyckie błędy, powrócą do jedności Twojej wiary. Przez Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

O nawrócenie Żydów
Módlmy się także za żydów. Aby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, aby poznali Jezusa 
Chrystusa, zbawiciela wszystkich ludzi. 

℣. Orémus.  
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣.  Módlmy się. 
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania Prawdy, spraw łaskawie, aby cały Izrael został zbawiony, kiedy wszystkie narody 
wejdą do Twego Kościoła. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

O nawrócenie pogan
Módlmy się także za pogan: Niech Bóg wszechmogący usunie nieprawość z ich serc, aby 
porzucili swoje bałwany i nawrócili się do Boga żywego i prawdziwego i do Jedynego 
Syna Jego Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego. 

℣. Orémus.  
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣.  Módlmy się. 
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty zawsze zabiegasz o życie grzeszników, a nie o ich 
śmierć; przyjmij łaskawie naszą modlitwę i wyzwól pogan od bałwochwalstwa, a przyłącz 
do Twego świętego Kościoła na cześć i chwałę Twojego imienia. Przez Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego 
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

❈  ❈  ❈



ADORACJA KRZYŻA

ODSŁONIĘCIE KRZYŻA
Po zakończeniu uroczystej Modlitwy Wiernych kapłan zdejmuje ornat, staje u stopni ołtarza po 
stronie Lekcji i zwracając się w kierunku wiernych podnosi zasłonięty fioletowym materiałem 
krzyż. Odsłaniając kolejno jego wierzch oraz prawe i lewe ramię, wstępuje jednocześnie na stop-
nie ołtarza i kierując się ku jego środkowi śpiewa trzykrotnie „Ecce lígnum Crúcis”, na co wszy-
scy odpowiadają: „Veníte, adorémus” i klękają. 

℣. Ecce lígnum Crúcis * in quo sálus múndi 
pepéndit.  
℟. Veníte, adorémus.

℣. Oto drzewo Krzyża, * na którym zawi-
sło Zbawienie świata.  
℟. Pójdźmy z pokłonem.

PROCESJA STACYJNA Z KRZYŻEM

Po odsłonięciu krzyża kapłan intonuje śpiew Improperiów, który jest podejmowany przez chór. 
Gdy chór śpiewa pierwszy wers Suplikacji procesja zatrzymuje się i wszyscy klękają. Następnie 
kapłan intonuje kolejne Improperium i procesja rusza do następnej stacji. 

℣. Popule meus, quid feci tibi? aut in quo 
contristavi te? Responde mihi. * Quia edúxi 
te de terra Ægýpti: parásti Crucem Salvatóri 
tuo. 

℣. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił lub 
czym cię zasmuciłem, odpowiedz mi. * Czy 
dlatego, że cię wyprowadziłem z ziemi egip-
skiej, zgotowałeś krzyż Zbawcy swemu.

℣. Agios o Theós.  
℟. Sanctus Deus.  
℣. Agios ischyrós.  
℟. Sanctus fortis.  
℣. Agios athánatos, eléison imas.  
℟. Sanctus immortális, miserére nobis.

℣. Święty Boże!  
℟. Święty Boże!  
℣. Święty mocny!  
℟. Święty mocny!  
℣. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!  
℟. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!



℣. Quia edúxi te per desértum quadragínta 
annis, et manna cibávi te, et introdúxi te in 
terram satis bonam: parásti Crucem Salva-
tóri tuo. 

℣. Czyż dlatego, że cię na pustyni przez 
czterdzieści lat prowadziłem, nakarmiłem 
manną i wprowadziłem do ziemi doskona-
łej, przygotowałeś krzyż Zbawcy swemu. 

℟. Agios o Theós. … ℟. Święty Boże! …

℣. Quid ultra débui fácere tibi, et non feci 
Ego quidem plantávi te víneam meam spe-
ciosíssimam: et tu facta es mihi nimis 
amára: acéto namque sitim meam potásti:  
et láncea perforásti latus Salvatóri tuo. 

℣. Co więcej uczynić mogłem dla ciebie, 
a nie uczyniłem? Zasadziłem cię jako naj-
piękniejszą z winnic moich, a ty bardzo 
gorzkim mi się stałeś; bo gdym był spra-
gniony, octem mnie napoiłeś i włócznią 
przebodłeś bok Zbawcy swemu. 

℟. Agios o Theós. … ℟. Święty Boże! 

ADORACJA KRZYŻA

Następnie kapłan układa krzyż na specjalnie przygotowanym miejscu przed prezbiterium, zdejmu-
je obuwie i przystępuje do adoracji. Oddając cześć krzyżowi klęka przed nim trzykrotnie i całuje 
go. Za kapłanem podchodzą parami kolejno wszyscy pozostali, adorując krzyż w tym samym po-
rządku. Podczas adoracji krzyża dwa chóry kontynuują naprzemienny śpiew Improperiów. 

℣.  Z miłości do ciebie karałem Egipt z pierworodnymi jego, a ty mnie po ubiczowaniu na 
śmierć wydałeś. 

℟. Popule meus, quid feci tibi? aut in quo 
contristavi te? Responde mihi.

℟. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił lub 
czym cię zasmuciłem, odpowiedz mi.

℣.  Wyprowadziłem cię z Egiptu i zatopiłem Faraona w Morzu Czerwonym, a ty wydałeś 
mnie książętom kapłanów. 

℟. Popule meus … ℟. Ludu mój, ludu …

℣.  Otworzyłem ci przejście w morzu, a tyś włócznią bok mi otworzył. 

℟. Popule meus … ℟. Ludu mój, ludu …

℣.  Jam ciebie prowadził w obłoku, a tyś mnie zaprowadził do pretorium Piłata. 

℟. Popule meus … ℟. Ludu mój, ludu …

℣.  Żywiłem cię manną na pustyni, a tyś mi twarz zranił policzkowaniem i biczami. 

℟. Popule meus … ℟. Ludu mój, ludu …

℣.  Poiłem ciebie wodą tryskającą ze skały, a tyś mnie napoił żółcią i octem. 

℟. Popule meus … ℟. Ludu mój, ludu …



℣.  Dla ciebie pobiłem królów chananejskich, a tyś mnie trzciną bił po głowie. 

℟. Popule meus … ℟. Ludu mój, ludu …

℣.  Dałem ci berło królewskie, a tyś mi włożył na głowę koronę cierniową. 

℟. Popule meus … ℟. Ludu mój, ludu …

℣.  Wywyższyłem cię mocą wielką, a tyś mnie zawiesił na szubienicy krzyża. 

℟. Popule meus … ℟. Ludu mój, ludu …

Po zakończeniu Improperiów chór śpiewa Antyfonę.

ANTYFONA
Ps 66, 2

Wielbimy Krzyż Twój, Panie: chwalimy i wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie: 
przez to drzewo bowiem przyszła radość na cały świat. Ps. Niech Bóg się zmiłuje nad nami 
i nam błogosławi: * niech nam ukaże pogodne oblicze i zmiłuje się nad nami. Ⱥ. Wielbimy 
Krzyż Twój, Panie: chwalimy i wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie: przez to 
drzewo bowiem przyszła radość na cały świat. 

Następnie chór podejmuje śpiew hymnu „Pange lingua gloriósi”, przeplatając go odpowiednio 
pierwszą i drugą częścią strofy „Crux fidélis”.

HYMN
Ⱥ. Crux fidélis, inter omnes arbor una nó-
bilis: nulla silva talem profert fronde, flo-
re, gérmine.  

* Dulce lignum, dulces clavos, dulce pon-
dus sústinet. 

Ⱥ. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszy-
stkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się 
nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.  

* Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki 
ciężar dźwigasz nam.

℣.  Niechaj język nasz wysławia krwawy i zacięty bój. Niechaj wielki znak triumfu szlachet-

nego: święty Krzyż: Jak w ofierze Zbawca świata, przez śmierć swoją przemógł śmierć. 

℟. Crux fidélis, inter omnes arbor una nó-

bilis: nulla silva talem profert fronde, flo-
re, gérmine.

℟. Krzyżu wierny, ty jedyny pośród wszy- 

stkich słyniesz drzew: W żadnym lesie się 
nie znajdzie pień podobny, owoc, kwiat.

℣. Jako Stwórca się zlitował widząc pierwszych Ludzi grzech. Śmiercionośny owoc jedli 

i wnet przyszła na nich śmierć. Sam już wtedy postanowił szkodę drzewa, Drzewem znieść. 

℟. Dulce lignum dulces clavos, dulce pon-

dus sústinet. 

℟. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki 

ciężar dźwigasz nam.



℣. Tego bowiem plan wymagał, którym zbawił ludzki ród. By przemyślnym rad sposobem 

wywieść w pole zdrajcy spryt. I to samo zrobić lekiem, co dla zguby użył wróg. 

℟. Crux fidélis … ℟. Krzyżu wierny …

℣. Gdy więc już z wyroków niebios dojrzał w pełni święty czas; Pan, Stworzyciel rzeczy, 

zstąpił z domu Ojca na ten świat. I w dziewiczym łonie przybrał Ciało ludzkie, Boży Syn. 

℟. Dulce lignum … ℟. Słodkie drzewo …

℣. Kwili cicho słabe Dziecię położone w twardy żłób. Matka i Dziewica członku pielusz-

kami tuli Mu. I przewija ciasno płótnem rączki, ciało aż do stóp. 

℟. Crux fidélis … ℟. Krzyżu wierny …

℣. Żył na ziemi w ciele Swoim jeszcze trzy dziesiątki lat. Na świat przyszedł z wolnej 

woli, aby męką zbawić nas. Na wysoki Krzyż ofiary, jak Baranek, dał się wznieść. 

℟. Dulce lignum … ℟. Słodkie drzewo …

℣. Mdleje, żółcią napojony, ciało święte pełne ran. Ciernie, gwoździe, włócznię wbito; 

z boku spływa woda, krew. Te potoki zdolne obmyć ziemię, morze, niebo, świat. 

℟. Crux fidélis … ℟. Krzyżu wierny …

℣.  Drzewo wielkie, skłoń konary, zwolnij prężne włókna twe. A szorstkość swą przyrodzoną 

teraz już na czułość zmień. By na tobie miękko rozpiął członki swe Najwyższy Król. 

℟. Dulce lignum … ℟. Słodkie drzewo …

℣. Tyś jedyne godne było dźwigać światu okup win. Arką jesteś dla rozbitków, zanim 

wieczny znajdą port. Drzewo zewsząd poświęcone przez Baranka boską krew. 

℟. Crux fidélis … ℟. Krzyżu wierny …

℣. Niech przyjmie szczęśliwa Trójca wiekuistej chwały hymn: Ojciec, Syn i Duch Naj-

świętszy w równej mierze godzien czci, Imię Trójcy i Jedności niechaj wielbi cały świat. 
Amen. 

℟. Dulce lignum … ℟. Słodkie drzewo …

Po zakończeniu adoracji krzyż ustawiany jest nad ołtarzem.

❈  ❈  ❈



MSZA UPRZEDNIO POŚWIĘCONYCH DARÓW
Po uroczystej adoracji krzyża zapala się świece na ołtarzu. Kapłan wraz z usługującymi udaje się 
do kaplicy przechowania, skąd procesyjnie przynosi do ołtarza kielich z dwiema Hostiami konse-
krowanymi w Wielki Czwartek. Wierni klękają i śpiewają razem z chórem hymn „Vexílla Regis”. 

HYMN

Vexílla Regis pródeunt;  
Fulget crucis mystérium,  
Qua vita mortem pértulit,  
Et morte vitam prótulit.  

Quæ vulnérata lánceæ 
Mucróne diro, críminum 
Ut nos laváret sordibus,  

Manávit unda et sánguine.  

Impléta sunt quæ cóncinit  
David fidéli cármine,  
Dicéndo natiónibus:  

Regnávit a ligno Deus.  

Arbor decóra et fúlgida,  
Ornáta regis púrpura, 
Elécta digno stípite 

Tam sancta membra tángere.  

Beáta, cujus bráchiis 
Prétium pepéndit sæculi,  

Statéra facta córporis,  
Tulítque prædám tártari.  

O Crux, ave, spes única,  
Hoc Passiónis témpore,  

Piis adáuge grátiam,  
Reísque dele crímina.  

Te, fons salútis, Trínitas,  
Colláudet omnis spíritus:  
Quibus Crucis victóriam 

Largiris, adde præmium. Amen. 

Sztandary Króla wznoszą się:  
Tajemny krzyża błyszczy trzon,  

Kędy poniosło życie śmierć,  
Zdobywszy życie przez swój zgon.  

Zranione przez okrutny spiż  
Oszczepu, aby brud i zło  

Grzechu z nas obmyć, życie to  
Spłynęło wodą razem z krwią.  

Więc się spełniło, o czym już 
W pieśni swej Dawid wieścić mógł,  

Narodom ogłaszając wszem: 
Z krzyża królować będzie Bóg.  

O smukłe, święte drzewo ty, 
Zdobne w szkarłatną Króla krew; 

By członków świętych tknąć swym pniem, 
Wybrane godnie z wszystkich drzew.  

Szczęsne, że na ramionach twych  
Na okup świata zawisł Trup,  

Któremuś wagą stało się, 
By z paszczy piekieł wyrwać łup. 

Krzyżu, nadziejo jedna, bądź  
Błogosławiony w męki czas  

Pobożnym łask przymnożyć racz  
I wytęp zbrodnie w winnych nas.  

Trójco, zbawienia w Tobie zdrój;  
Niechaj Cię duch uwielbia nasz:  

Komu w zwycięstwie krzyża dział  
Temu nagrodę także dasz. Amen. 



PRZYGOTOWANIE

Kapłan wyjmuje przyniesioną Hostię z kielicha i składa ją na korporale, po czym nalewa do kieli-
cha wina i wody. Następnie przystępuje do okadzenia Najświętszego Sakramentu, krzyża i ołtarza.  

Po obmyciu rąk kapłan odmawia modlitwę nad Darami. Kiedy mówi „Oráte, fratres”; usługujący 
nie odpowiadaja „Suscipiat”.

PATER NOSTER

Następnie wszyscy powstają na wezwanie kapłana do modlitwy.

℣. 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.

PODNIESIENIE

Po udzieleniu odpowiedzi wierni klękają a kapłan odmawia modlitwę „Líbera nos” po czym pod-
nosi Najświętszy Sakrament jedna ręką i ukazuje go wszystkim zgromadzonym.

KOMUNIA KAPŁANA

Po podniesieniu kapłan dokonuje obrzędu łamania Chleba i wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha 
z winem. Następnie odmawia po cichu modlitwy przed komunią oraz trzykrotnie „Dómine, non sum 
dignus” i przyjmuje Komunię spożywając całą Hostię oraz jej cząstkę w kielichu z winem.

ZAKOŃCZENIE

Po przyjęciu Komunii kapłan obmywa palce i kończąc sprawowanie Mszy Uprzedmio Poświęco-
nych Darów odmawia po cichu modlitwę „Quod ore súmpsimus”, czyli „Cośmy ustami spożyli”. 

❈  ❈  ❈



PROCESJA DO GROBU PAŃSKIEGO

Po zakończeniu Mszy Uprzedmio Poświęconych Darów kapłan zdejmuje ornat, ubiera czarną 
kapę, po czym umieszcza drugą Hostię w monstrancji, aby uroczyście przenieść ją do Grobu Pań-
skiego. Podczas procesji chór śpiewa Responsorium.

Nasz pasterz, źródło wody żywej odszedł; gdy odchodził, słońce się zaćmiło. * Ten który 
trzymał w niewoli pierwszego człowieka sam został uwięziony: dziś Zbawca nasz skruszył 
odrzwia i zamki śmierci. ℣. On zniszczył więzienie piekielne, zmiażdżył potęgę szatana. 
℟. Ten który trzymał w niewoli pierwszego człowieka sam został uwięziony: dziś Zbawca 
nasz skruszył odrzwia i zamki śmierci.

Po dojściu procesji do Grobu Pańskiego kapłan okadza Najświętszy Sakrament, po czym schodzi 
wraz z usługującymi do zakrystii. Po zakończeniu obrzędów dokonuje się obnażenia ołtarza. 

❈  ❈  ❈

St .  Edmund Camp ion Missa l  & Hymnal for the Tradi t i ona l  La t in Mass
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NE VOCETIS ME NOËMI, SED VOCATE ME MARA, QUIA AMARITUDINE . . . Ruth 1: 20
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Zachęcamy do wsparcia Duszpasterstwa Tradycji modlitwą oraz środkami materialnymi: 
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