Liturgia domowa – Wielki Czwartek
1. Przygotowujemy uroczystą kolację (jak w Boże Narodzenie, choć nie musi być 12 potraw ) w
pobliżu stołu lub na nim ustawiamy obraz ostatniej wieczerzy (jeśli posiadamy, jeśli nie to inny
pobożny obraz).
2. Kolację rozpoczynamy znakiem krzyża i modlitwą którą prowadzi głowa rodziny:
P*: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
W*: Amen.
P: Módlmy się: (chwila ciszy)Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce możemy się dzisiaj
spotkać w gronie rodzinnym. Dziękując za dar tej rodziny, prosimy, abyś pobłogosławił te
dary, które dzięki twej hojności będziemy spożywać. Niech się okażemy uczniami Twego
Syna, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen
3. Na koniec kolacji odmawiamy modlitwę:
P: Dobry Boże, dziękujemy Ci za dartego rodzinnego spotkania i wspólnego posiłku. Prosimy
umocnij nas Twoim błogosławieństwem, abyś każdego dnia praktykowali uczynki miłosierdzia.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen
4. Po spożyciu kolacji może być około 20:00 i posprzątaniu stołu gromadzimy się ponownie przy
obrazie ostatniej wieczerzy, by kontynuować naszą modlitwę.
5. Gdy zgromadzą się wszyscy domownicy głowa rodziny rozpoczyna modlitwę:
P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
W: Amen.
Przewodniczący modlitwie kieruje słowa zachęty do domowników (można użyć własnych słów lub skorzystać z podanego

Pascha Jezusa Chrystusa odmieniła bieg historii i nadała jej właściwy sens, którym jest
odnowienie i dopełnienie wszystkiego w Bogu. Wsłuchując się w słowa Pisma Świętego
rozważajmy Ofiarę Chrystusa zapowiedzianą w Starym Testamencie w znaku Paschalnej
Wieczerzy ustanowionej na pamiątkę wyzwolenia z Egiptu, którą Kościół czyni ją wśród nas
obecną w każdej Mszy Świętej.
Wybrana osoba odczytuje fragment z pisma Świętego: Księga Wyjścia rozdział 12 wersety 18 i 11 – 14 (Wj
12,1-8. 11-14)
Po zakończonym czytaniu śpiewamy pieśń: „Pan wieczernik przygotował” lub inną podobną.
Następnie odczytujemy fragment z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian rozdział
11 wersety 23-26 (1 Kor 11, 23-26).
Następnie intonujemy śpiew przed ewangelią:
P: Chwała Tobie Królu wieków
W: Chwała Tobie Królu wieków
P: Daję wam nowe przykazanie, byście się wzajemnie miłowali
Tak jak Ja was umiłowałem
W: Chwała Tobie Królu wieków
Albo śpiewamy pieśń: „Przykazanie nowe daję wam…”
Następnie głowa rodziny prosi wszystkich o powstanie i odczytuje fragment Ewangelii
wg świętego Jana rozdział 13 wersety 1-15 (J 13, 1-15)
Po wysłuchaniu Ewangelii wszyscy siadają i następuje dłuższa chwila milczenia przeznaczona na
indywidualne rozważanie usłyszanego Słowa.
tekstu):

Po skończonej medytacji nad słowem Bożym przewodniczący modlitwie prosi wszystkich i powstanie i zachęca do modlitwy
wspólnotowej:

Do Boga, który nieustannie uczy nas patrzeć z miłością na świat i drugiego człowieka zanieśmy
nasze wspólne prośby i błagania:
1. Módlmy się za Papieża Franciszka, naszego biskupa Zbigniewa, księży posługujących w
naszej parafii i wszystkich kapłanów, by zanurzeni w miłosiernym sercu Jezusa, byli dla nas
przykładem naśladowania Zbawiciela. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za cierpiących z powodu panującej pandemii, aby umocnieni pokorą Chrystusa
ukrzyżowanego odnaleźli pocieszenie i drogę do miłości nieprzyjaciół. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za lekarzy
4. Módlmy się za… można dodać ważną dla nas intencję
5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy odeszli od nas z powodu koronawirusa,
aby oczyszczeni Krwią Zbawiciela cieszyli się życiem wiecznym. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za całą naszą rodzinę, byśmy z ufnością powierzali Bogu swoje życie pełniąc
każdego dnia uczynki miłości. Ciebie prosimy…
Zjednoczeni w miłości skierujmy do Boga Ojca modlitwę, której nas nauczył Jego Syn:
Ojcze nasz…
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.

P: 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.
6. Po skończonej modlitwie można się wybrać na krótką indywidualną modlitwę do Kościoła lub
uczynić to w ciągu dnia w piątek, lub wysłuchać w radiu, lub TV transmisji z Mszy Wieczerzy
Pańskiej, lub innego religijnego nabożeństwa (felietonu, programu itp.), można także sięgnąć
książkę o tematyce religijnej.

*

P – Przewodniczący modlitwie
W – Wszyscy domownicy

