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Wielki Piątek 

Liturgia Męki Pańskiej  

celebrans: ks. Michał + 4 księży 

ceremoniarz: T. Homoncik, J. Jankowski, F. Łannik 

komentarz liturgiczny: F. Łannik 

Na ambonie naszykowany drugi mszał (cienki - Wielki Tydzień) 

Przed liturgią komentarz. 

Do ołtarza wychodzimy w ciszy, krótszą drogą, nie niesie się 

kadzidła, akolitek i krzyża. Nie ma też Ewangeliarza. Szyk procesji 

jest następujący: ministranci, szafarze, kapłani. 

OBRZĘDY WSTĘPNE 

Po przyjściu do prezbiterium wszyscy rozchodzą się przed 1 

stopniem. Kapłani wchodzą na pierwszy stopień, gdzie przez chwilę 

leżą krzyżem (na stopniach), w tym czasie ministranci i szafarze 

klękają na 1 stopniu. Panuje absolutna cisza.  

Komentarz liturgiczny, zajmujemy miejsca (postawa stojąca).  

Księga i mikrofon (M. Ryzner, Sz. Homoncik) podchodzą do 

miejsca przewodniczenia. 

Kolekta (bez Módlmy się):  ks. Michał odśpiewuje od sedilii. 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: M. Bartodziej 

Psalm: Chór 

II czytanie: T. Homoncik 

Aklamacja: Chór 

Pasja: ks. Michał, chór. 
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W czasie aklamacji przed Ewangelią M. Ryzner stawia na ołtarzu 

mikrofon i tekst Pasji dla ks. Michała, który zabiera bezpośrednio 

po jej zakończeniu. Sz. Homoncik podaje śpiewającemu Piłata 

mikrofon bezprzewodowy. 

Po słowach "wyzionął Ducha" wszyscy klękamy i w ciszy trwamy 

na modlitwie.  

Homilia: ks. Michał 

Po homilii następuje modlitwa wiernych. Śpiewają ją kapłani. 

Pierwszą część śpiewa od ambony ks. Proboszcz , a drugą od 

sedilii ks. Michał  ---> ( księga/ mikrofon: M. Ryzner, Sz. Homoncik) 

Podczas modlitwy wiernych wyznaczone osoby szykują się do 

procesji po krzyż. D. Kaczmarczyk, M. Adamów (krzyż), G. 

Wójtowicz, T. Homoncik (akolitki duże). 

ADORACJA KRZYŻA 

Komentarz liturgiczny: F. Łannik  

W czasie komentarza przed ołtarzem ustawiają się czekając na 

krzyż: ks. Michał, M. Ryzner i Sz. Homoncik z mikrofonem i 

księgą.  

Gdy procesja z krzyżem dojdzie do prezbiterium ks. Michał odbiera 

krzyż trzy razy ukaże ludowi krzyż ściągając z niego zasłonę 

(odebrać ją od księdza) , D. Kaczmarczyk i M. Adamów 

odbierają krzyż od ks. Michała i ustawiają się z krzyżem i 

akolitkami do adoracji. W tym czasie wszyscy schodzą i ustawiają 

się w procesji do adoracji krzyża, najpierw adorują kapłani, 

następnie szafarze i ministranci + kościelni 

Podczas adoracji zmiana przy krzyżu i zmiana przy akolitkach: 2 

ostatnie pary 

Gdy zakończy się adoracja służby liturgicznej, kościelny wynosi 

stolik, który stawia na środku przed prezbiterium, gdzie umieszcza 
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się krzyż do adoracji, dla dzieci i młodzieży. M. Miśta i D. Staszak 

przynoszą koszyki, które stawiają obok stolika z krzyżem. W tym 

czasie z rogów ołtarza podchodzą też do krzyża z puryfikaterzami: 

K. Krzych, M. Błażewski 

Podczas adoracji krzyża Michał Machnik, Homoncik Tomasz, 

Wójtowicz Grzegorz, przygotowują ołtarz do Komunii Świętej 

(obrus, korporał, puryfikaterze + puste puszki/pateny, mikrofon, 

mszał) 

Gdy skończy się adoracja, krzyż i duże świece, przenosi się przed 

Tabernakulum. Krzyż stawia M. Adamów, świece: G. Wójtowicz, 

T. Homoncik 

W tym czasie formuje się także procesja do Ciemnicy: (w Ciemnicy 

4 welony i kołatki).  

akolitki: M. Dżaluk, T. Smiatek 

za nimi: M. Adamów, F. Szkudlarek  z kołatkami oraz księża 

Michał, Robert, Marcin, Dariusz. 

OBRZĘDY KOMUNII ŚW. 

Komentarz: F. Łannik 

W trakcie komentarza procesja wyrusza do Ciemnicy. Po przyjściu 

do ciemnicy, welony nakładają kapłanom ministranci. 

Procesja wyrusza do ołtarza po zakończeniu komentarza, w 

następującej kolejności: kołatki, akolitki, kapłani. Akolitki stawiane 

są na rogach ołtarza. Księża stawiają Najświętszy Sakrament na 

korporale. Welony od księży odbierają: M. Wójtowicz, T. Homoncik, 

J. Miśta, B. Gilewicz.  

Po Ojcze nasz, schodzimy w procesji do uroczystej Komunii św. 

Po Komunii Puszki z Ciałem Pańskim księża zanoszą od razu do 

Ciemnicy, puryfikacja po zakończeniu Liturgii. Na ołtarzu zostaje 

tylko melchizedek z Najświętszym Sakramentem. 
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W czasie Komunii św., na ołtarz Monstrancja i Welon na 

monstrancję.- J. Jankowski 

Modlitwa po Komunii św. - mszał i mikrofon od sedilii.  

Przemówienia/ogłoszenia. 

Komentarz : F. Łannik 

PROCESJA DO BOŻEGO GROBU 

W gotowości kadzidło- M. Serwaczak, K. Malinowski, osoby do 

akolitek S. Kras, J. Wegera. 

Po komentarzu: 

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu. W czasie pieśni 

schodzimy przed pierwszy stopień i klękamy. 

Na ołtarzu wystawia się Monstrancję okrytą welonem. Nałożenie 

kadzidła, okadzenie. - ks. Michał 

Welon (uroczysty)  ks. Michałowi podaje kadzidło 

procesja wyrusza jak w Wielki Czwartek 

kadzidło i akolitki - przed Najświętszym Sakramentem 

W czasie procesji kołaczą M. Adamów, F. Szkudlarek 

Gdy przyjdziemy do Bożego Grobu, ks. Marcin umieszcza w nim 

Najświętszy Sakrament,  od. Ks. Michała welon odbiera kadzidło, 

zasypanie kadzidła i okadzenie Najświętszego Sakramentu.  

Następnie odmawia modlitwę z księgi Zwycięzca Śmierci (księga/ 

mikrofon). 

Tak jak w Wielki Czwartek, wracamy do zakrystii, po powrocie, ks. 

Marcin zdejmuje ornat i z 6 ministrantami, ponownie obnaża 

ołtarz. 


