
Wielki Czwartek 

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 

 

Główny celebrans: ks. Dariusz + 4 koncelebransów 

 

ceremoniarze: M. Machnik, M. Adamów, M. Bartodziej 

Przed liturgią komentarz: F. Łannik 

Procesja wyrusza z zakrystii do ołtarza dłuższa drogą w 

następującym porządku: 

kadzidło 

krzyż i akolitki 

ministranci 

szafarze Komunii Św. 

Ewangeliarz: F. Szkudlarek 

kapłani. 

 

OBRZĘDY WSTĘPNE 

 

Po przyjściu do ołtarza ustawiamy się przed 1 stopniem. Kapłani 

na 1 stopniu ołtarza. Przyklęknięcie. 

Ks. Dariusz okadza ołtarz i udaję się do sedilii, gdzie rozpoczyna 

Mszę świętą (mikrofon: K. Malinowski) 

Po Słowie wstępnym i Spowiadam się... następuje Gloria, podczas 

której dzwonią dzwonki- G. Wójtowicz, M. Ryzner, Sz. Kras, 

potem wszelkie dzwonki milkną aż do Wigilii Paschalnej. 

Kolekta (księga M. Machnik) 

 



LITURGIA SŁOWA: 

I czytanie: J. Jankowski 

Psalm: M. Wójtowicz 

II czytanie: F. Szkudlarek 

Aklamacja: chór 

W czasie Chwała Tobie Słowo Boże ustawia się procesja z 

Ewangeliarzem (kadzidło Sz. Homoncik, T. Homoncik akolitki  J. 

Mincewicz, Sz. Willing) 

Ewangelia: ks. Proboszcz 

Kazanie: ks. Dariusz 

Modlitwa wiernych: Mikrofon i księga (od sedilii rozpoczyna ks. 

Dariusz). Wezwania czytają wyznaczeni ministranci, których do 

ambonki podprowadza ceremoniarz (M. Machnik): P. Żabski, B. 

Gilewicz, J. Borecki 

LITURGIA OFIARY 

 W czasie modlitwy wiernych (1 wezwanie) ustawia się procesja 

przy kredensji : 

(ceremoniarz i osoby niosące dary: M. Machnik,  G. Wójtowicz, 

M. Adamów, P. Brym, M. Kowalski,  M. Miśta, J. Wegera,  

  Sz. Kras, M. Dżaluk) 

Przy 6 wezwaniu M. Wójtowicz rozkłada korporał na środku 

ołtarza!.  

Gdy ks. Dariusz będzie mówił modlitwę kończącą na komendę 

ceremoniarza wyrusza procesja z darami do ołtarza, które składają 

odpowiednio na ołtarzu i razem wracają na swoje miejsca. 

             Kolektę zbierają:  D. Kaczmarczyk, F. Szkudlarek,      

       J. Jankowski, M. Ryzner…… 

W czasie Ofiarowania za ołtarzem przyjmują skarbonki 

wielkopostne: 

A. Falasa, M. Sawicki………. 



Następuje okadzenie darów ofiarnych i ołtarza. Podczas okadzenia 

księdza, na ołtarzu stawiany jest mszał i mikrofon. (M. Machnik). 

W tym czasie za ołtarzem ustawia się procesja w kolejności: 

kadziło (T i Sz. Homoncik), koncelebrety (Kras, Wegera), świece 

(Błażewski, Brym, Miśta M., Kowalski, Krzych, Zwarycz) 

Gdy główny celebrans rozpocznie śpiew Pan z wami, W górę 

serca, procesja wychodzi przed ołtarz i rozchodzi się przed 

stopniem ( w taki sposób jak do Drogi Krzyżowej). Szymon Kras, 

Jakub Wegera, na śpiew Święty, …, podchodzą do księży i podają 

im koncelebrety. Gdy skończy się śpiew Przez Chrystusa, z 

Chrystusem... podchodzą do księży w ten sam sposób, odbierają 

koncelebrety ustawiają się do szeregu i z całą procesją w ten sam 

sposób wracają za ołtarz. 

Nie dzwonimy dzwonkami, są używane tylko kołatki!!!!! 

Prefacja: o Najświętszej Eucharystii 

1 ME: Kanon Rzymski. 

Księża uważają na wstawki o tajemnicy dnia! 

Ojcze nasz. 

Gdy rozpocznie się śpiewanie Baranku Boży, ministranci i szafarze, 

powoli i równo, schodzą na uroczystą Komunię Świętą. 

Ministranci przed 1 stopniem! 

Szafarze na 1 stopniu! 

W czasie Komunii z ołtarza ściąga się mszał i mikrofon. 

 Po puryfikacji zostaje korporał na ołtarzu! 

Modlitwa po Komunii- M. Machnik, K. Malinowski. 

 

 

 

 



 

PROCESJA DO CIEMNICY 

Po modlitwie po Komunii, następują ogłoszenia, przemówienia itp.,  
po nich komentarz liturgiczny F. Łannik 

 
 

W gotowości kadzidło i welony naramienne:  

 

(Miłosz Ryzner, Sz. Homoncik, D. Kaczmarczyk, T. Homoncik) 

 

Po komentarzu, pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

w czasie pieśni schodzimy na 1 stopień, jak do Komunii św. 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu w puszkach 

Nałożenie kadzidła, okadzenie, nałożenie welonów. 

Wyrusza procesja do Ciemnicy, na jej czele niesiony jest krzyż ( J. 

Miśta). Kadzidło i akolitki idą przed Najświętszym Sakramentem. 

W czasie procesji kołaczą: G. Wójtowicz, J. Mincewicz 

Gdy wszyscy dojdziemy do Ciemnicy, klękamy na oba kolana, 

akolitki stawiane są w Ciemnicy, księża umieszczają Pana Jezusa 

w Ciemnicy.  

Odbieramy welony od księży i wracamy na swoje miejsce. 

Nałożenie kadzidła i okadzenie. 

Modlitwa z księgi Zwycięzca Śmierci (mikrofon, i księga). 

Po modlitwie wszyscy wstają, przyklękamy i wracamy do zakrystii. 

Chór śpiewa utwór, albo Gorzkie Żale? 

Po powrocie do zakrystii, ks. Marcin zdejmuje ornat i z 6 

ministrantami idzie obnażać ołtarz. 


