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WIELKI CZWARTEK 

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

 

KOMENTARZ PRZED ROZPOCZĘCIEM LITURGII.  (przed rozpoczęciem Mszy Świętej) 

Po czterdziestodniowym przygotowaniu* rozpoczynamy święte Triduum 

Paschalne - trzy najważniejsze dni całego roku liturgicznego, *podczas których 

*wspominamy i uobecniamy* największe tajemnice naszej wiary: mękę, śmierć i 

zmartwychwstanie* naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Uczestnicząc w 

liturgii tych dni* wraz z Nim * będziemy  kroczyli drogą*  od Wieczernika  na 

Golgotę, * aż po chwalebne zmartwychwstanie.  

 Tego wieczoru *Chrystus gromadzi nas*  na Mszy Wieczerzy Pańskiej, tak 

jak niegdyś zgromadził Apostołów,* aby w sposób bezkrwawy *złożyć tę samą 

ofiarę za nasze grzechy, * która w Wielki Piątek* dokona się na drzewie Krzyża. 

Ten sam Jezus* zaprasza nas wszystkich *do wspólnego stołu; weźmie chleb i 

wino, *przemieni je w swoje Ciało i Krew, *aby nas nakarmić. Uczestnicząc 

dzisiaj w Najświętszej Ofierze,* uświadamiamy sobie,* że jest to ta sama Ofiara, 

co w Wieczerniku,* podczas Ostatniej Wieczerzy.  

 Dziękując dziś* za dar Eucharystii i kapłaństwa, *wspominając  kapłanów, 

którzy udzielali nam sakramentów* w całym  naszym  życiu oraz  tych , którzy 

dziś są z nami, *wyśpiewamy Bogu  uroczyste Gloria,* przy wtórze dzwonków 

*, które potem zamilkną do sobotniego wieczoru* abyśmy w ciszy i skupieniu 

*mogli przeżywać wielkie tajemnice naszej wiary.  

 

KOMENTARZ PRZED  LITURGIĄ SŁOWA   

 

Pierwsze czytanie *przedstawia przepisy uczty paschalnej* w czasach 

Starego Testamentu. Natomiast drugie czytanie *ukazuje ustanowienie 

Eucharystii *jako uczty paschalnej Nowego Testamentu. Połączeniem i 

ustanowieniem istoty przymierza* zawartego w obu ucztach *jest psalm 

responsoryjny,* a szczególnie refren,* który będziemy powtarzali:* „Kielich 

Przymierza, *to Krew Zbawiciela”. Przymierze to * nie dokonuje się już* przez 

krew zwierząt, *ale poprzez krew samego Chrystusa.  

Dziwnym może wydawać się* zestawienie tych dwu czytań z trzecim, 

*czyli Ewangelią przedstawiającą umycie nóg *podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Jednak słowa, *które Jezus wypowiedział do św. Piotra *wyjaśniają nam *sens i 

znaczenie tego obrzędu* w kontekście Eucharystii. Chrystus mówi do Piotra: 

„Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”(J 13,8). Zatem 

*konieczne jest przygotowanie* do bycia razem z Mistrzem w czasie uczty;* 

konieczne jest obmycie z grzechów, *by móc uczestniczyć we wspólnocie 

eucharystycznej,* a w konsekwencji w wiecznej uczcie paschalnej. 
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KOMENTARZ PRZED UMYCIEM NÓG    (0,5 minuty po homilii) 

 

 Jezus Chrystus będąc Mistrzem *uczynił się Sługą. Uczy nas 

przez żywy przykład,* że nie powinniśmy oddzielać Eucharystii *od 

doświadczenia miłości braterskiej. Za każdym razem *gdy poświęcamy 

się dla drugich,* okazujemy się prawdziwymi uczniami Tego,* z 

którym jednoczymy się w Eucharystii. 

 Na pamiątkę *umycia nóg Apostołom przez Jezusa Chrystusa 

*podczas Ostatniej Wieczerzy, *przewodniczący naszemu 

zgromadzeniu Celebrans *umyje obecnie nogi kilku mężczyznom.  
 

KOMENTARZ PRZED PROCESJĄ Z DARAMI (zaraz po Modlitwie Powszechnej) 

 

W pozycji siedzącej, będziemy uczestniczyć w procesji z darami.* Za 

chwilę zostaną  przyniesione  do Ołtarza* dary nas Wszystkich.  

 

 STUŁA – symbol kapłaństwa i przebaczenia w sakramencie pokuty, 

*abyśmy doświadczając Bożego Miłosierdzia,* potrafili dziękować za 

szafarzy Sakramentów Świętych. 

 CHLEB – jako dziękczynienie za codzienny pokarm *i symbol naszej 

pracy, * aby nikomu z nas  nie zabrakło go  na codziennym stole. 

 WINOGRONA – jako owoce naszych dobrych czynów,  *by każdego dnia 

było ich jak najwięcej.  

 WINO I WODA – jako dziękczynienie za przelaną na krzyżu Krew,* która 

obmyła nas z grzechów i* uczyniła  dziećmi Bożymi 

 PATENA Z HOSTIĄ – jako dziękczynienie za Ciało Chrystusa,* którym 

możemy się karmić* i z którego czerpiemy siłę do pielgrzymowania 

w wierze. 

 

KOMENTARZ PRZED  PROCESJĄ DO OŁTARZA ADORACJI 
(po Komunii  ogłoszeniach, przed pieśnią na wystawienie Najświętszego Sakramentu) 

  

W  uroczystej  procesji * przeniesiemy Najświętszy Sakrament*  do Ołtarza 

Adoracji – Ciemnicy. Trwajmy  na adoracji  Chrystusa *ukrytego w Tajemnicy 

Miłości i* z wdzięcznością  rozważajmy Tajemnicę Jego Ofiary * oraz  Jego 

obecności wśród nas. *Niech nasza postawa skupienia *wypływa z miłości do 

Chrystusa,* naszego Pana i Boga. 

 


