Liturgia domowa – Wielka Sobota
1. W ciągu dnia śpiewamy pieśni wielkopostne. Jeśli zdrowie i siły nam na to pozwalają, możemy
wybrać się indywidualnie do kościoła na krótką adorację przy grobie P. Jezusa. Do południa
gromadzimy się wspólnie, by przygotować świąteczny koszyk, tak jak szykujemy go każdego
roku.
2. Do wieczornej liturgii w centralnym miejscu pozostaje krzyż, obok niego szykujemy księgę
Pisma Świętego, przygotowujemy także świecę (może być to paschalik wielkanocny dzieła
Caritas), oraz świece dla każdego uczestnika liturgii (jeśli mamy wodę święconą można przygotować ją w
osobnym naczyniu).

3. Wieczorem (po zmroku) gromadzimy się razem rozpoczynając naszą wspólną modlitwę
znakiem krzyża (bez pieśni na rozpoczęcie). Światła w pokoju mogą pozostać zgaszone.
4. P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W: Amen. Przewodniczący liturgii zachęca wszystkich do
wspólnej modlitwy tymi lub podobnymi słowami: W tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus,
przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby
zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana,
słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy
udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Myślami
złączmy się z naszą wspólnotą parafialną, z księżmi z naszej parafii, z naszym biskupem,
papieżem i całym Kościołem. Rozpocznijmy naszą domową liturgię wielkanocną od znaku
przejścia z ciemności naszych grzechów i śmierci do światła łaski i życia w Chrystusie. Chwila
modlitwy w milczeniu. P.: Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy
ciemności naszych serc i umysłów. Przewodniczący zapala świecę i podnosząc ją do góry mówi P: Światło
Chrystusa. W: Bogu niech będą dzięki. Świecę stawiamy przed krzyżem na wcześniej przygotowanym miejscu.
Wszyscy siadają i rozpoczyna się liturgia słowa. Czytań będzie od 5 do 9 w zależności od sił i chęci biorących
udział w modlitwie. Czytania wykonujemy naprzemiennie ze śpiewem pieśni lub psalmów. Każdy z domowników może
odczytać jedno czytanie. (jeden psalm). Zapalmy światła w domu (pokoju).

5. Spis czytań (czytania oznaczone gwiazdką są obowiązkowe).
a) * Czytanie z Księgi Rodzaju od rozdziału 1 werset 1 do rozdziału 2 werset 2 (Rdz 1,1 – 2,2);
Psalm 33(32) z refrenem: Pełna jest ziemia, łaskawości Pana;
b) Czytanie z Księgi Rodzaju rozdział 22 wersety 1 – 18 (Rdz 22,1 - 18);
Psalm 16(15) z refrenem: Strzeż mnie o Boże, Tobie zaufałem;
c) * Czytanie z Księgi Wyjścia od rozdziału 14 werset 15 do rozdziału 15 werset 1 (Wj 14,1515,1); Psalm z refrenem: Śpiewajmy Panu, który moc okazał (ponieważ jest z Księgi Wyjścia i jest
kontynuacją czytania przytaczamy w całości):

1.Zaśpiewam na cześć Pana który okrył się sławą*
gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, †
Jemu zawdzięczam moje ocalenie. *
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę
3.Przepaści ich ogarnęły, *
jak głaz runęli w głębinę.
Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie, *
prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół.

2.Pan wojownik potężny, *
«Ten, który jest», brzmi Jego imię.
Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko jego, *
wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym.
4. Wprowadziłeś ich i osadziłeś *
na górze Twojego dziedzictwa.
W miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, †
w świątyni zbudowanej Twoimi rękami, *
Pan jest Królem na zawsze i na wieki.

d) * Czytanie z Księgi proroka Izajasza rozdział 54 wersety 5 – 14 (Iz 54, 5 – 14);
Psalm 30(29) z refrenem: Sławię Cię Panie, bo mnie wybawiłeś;

e) Czytanie z Księgi proroka Izajasza rozdział 55 wersety 1 – 11 (Iż 55, 1 – 11);
Psalm 18(17) z refrenem: Będziecie czerpać, ze zdrojów zbawienia;
f) Czytanie z Księgi Barucha od rozdziału 3 werset 9 do rozdziału 4 werset 4 (Ba3,9 – 4,4);
Psalm 19(18) z refrenem: Słowa Twe Panie, dają życie wieczne;
g) Czytanie z Księgi proroka Ezechiela rozdział 36 wersety 16 – 28 (Ez 36, 16 – 28);
Psalm 51(50) z refrenem: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste;
h) * Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian rozdział 6 wersety 3 – 11 (Rz 6,3 – 11);
Psalm 118(117) z refrenem: Alleluja, Alleluja, Alleluja W czasie śpiewu wszyscy wstają;
i) * Czytanie z Ewangelii wg św. Mateusza rozdział 28 wersety 1 – 10 (Mt 28, 1 – 10).
6. Po zakończonej ewangelii wszyscy siadają by w ciszy rozważać usłyszane Słowo.
7. Przewodniczący liturgii po zakończeniu rozważania zachęca pozostałych do dalszej modlitwy
tymi lub podobnymi słowami: Każdego roku, w Wielką Noc, odnawiamy postanowienie
trwania w przymierzu, które Bóg zawarł z nami przez sakrament chrztu świętego. Tamtego dnia
(można wymienić daty chrztu członków rodziny) zapłonęło dla nas światło wiary w Jezusa Chrystusa,
który wybawił nas z niewoli grzechu i śmierci. Znakiem tego światła wiary jest płomień świec,
które zapalamy od świecy, będącej znakiem Zmartwychwstałego Pana, obecnego wśród nas.
Wszyscy zapalą swoje świece a przewodniczący kontynuuje. P: Mając przed oczami znaki przymierza
chrzcielnego, przyzywajmy wstawiennictwa wszystkich świętych, abyśmy mogli odnowić nasze
wyznanie wiary i wyrzec się wszystkiego, co nas oddala od przymierza z Bogiem. Następuje
Litania do Wszystkich Świętych (gdy nie ma naszych patronów chrztu można ich dodać).
8. Po zakończeniu Litanii przewodniczący liturgii zwraca się do pozostałych. P: Przez misterium paschalne
zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z
Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu czterdziestodniowego postu, odnówmy
przyrzeczenia chrztu świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a
przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam samego siebie i
każdego z was:
P: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dziecka Bożego? W: Wyrzekam się.
P: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
W: Wyrzekam się.
P: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? W: Wyrzekam się.
P: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? W: Wierzę.
P: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, a naszego Pana, narodzonego
z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy
Ojca? W: Wierzę.
P: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? W: Wierzę.
P: Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody
i Ducha Świętego, i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską
w naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne. W: Amen. (jeśli jest woda święcona, każdy
zanurza w niej rękę i czyni znak krzyża). Gasimy świece poza świecą główną.

9. Po zgaszeniu świec następuje modlitwa wiernych:
P: Z ufnością prośmy Chrystusa Pana, który umarł, zmartwychwstał i wstawia się za nami:
a) Chryste, Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich narodów, rozpal ogień Ducha
Świętego w nas, którzy głosimy Twoje zmartwychwstanie. Ciebie prosimy…

b) Niech Izrael uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza, a cała ziemia napełni się poznaniem
Twojej chwały. Ciebie prosimy…
c) Zachowaj nas we wspólnocie Twoich Świętych, spraw, abyśmy razem z nimi odpoczęli od
doczesnych trudów. Ciebie prosimy…
d) (miejsce na indywidualne prośby rodziny) Ciebie prosimy…
e) Chryste Zbawicielu, Ty stawszy się posłusznym aż do śmierci zostałeś wywyższony po
prawicy Ojca, dopuść naszych zmarłych do królestwa chwały. Ciebie prosimy…
f) Ty zwyciężyłeś śmierć jako nieprzyjaciela, pokonaj w nas jej wrogie panowanie, abyśmy
żyli dla Ciebie, nieśmiertelnego Zwycięzcy. Ciebie prosimy…
g) P: Nazywamy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy dlatego ośmielamy się
mówić: W: Ojcze nasz…
10. P: Wzbudźmy w sobie teraz pragnienie duchowego przyjęcia łaski Komunii świętej. Prośmy
Chrystusa Pana, aby przyszedł do naszych serc i abyśmy otrzymali dar zjednoczenia z Nim.
Módlmy się o to słowami papieża Franciszka. (Można uklęknąć). Klękam u Twoich stóp, o mój
Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej
obecności. Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim
mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię
przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość
rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie.
Niech się tak stanie. W. Amen.
P: Błogosławmy Panu.
W: Bogu niech będą dzięki.
11. Na zakończenie śpiewamy chociaż jedną pieśń wielkanocną: „Zwycięzca śmierci”, „Otrzyjcie
już łzy płaczący…”, „Nie zna śmierci…” (gasimy świecę główną).

