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WSKAZANIA BISKUPA SIEDLECKIEGO  

DOTYCZĄCE CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA  

I TRIDUUM PASCHALNEGO 

 

 

Przypomnienie o Komunii Świętej „na rękę”. 

 

Ta praktyka sięga Wieczernika. Jezus podawał uczniom chleb i zachęcał do spożywa-

nia: Bierzcie i jedźcie, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane, podając kie-

lich z konsekrowanym winem zachęcał: Bierzcie i pijcie, to jest moja Krew, która za was i za 

wielu będzie wylana. W starożytności diakon kładł Chleb eucharystyczny na rękę, drugi zaś 

podawał wiernym kielich z Krwią Chrystusa. Św. Cyryl Jerozolimski (+386) w piątej kate-

chezie mistagogicznej tak uczył neofitów: „Podchodząc (do Komunii) nie wyciągaj płasko 

ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw dłoń lewą pod prawą, niby tron, gdyż masz przyjąć Kró-

la; do wklęsłej dłoni przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Kiedy już spożyłeś Ciało 

Chrystusowe, przystąp do kielicha Krwi. Nie wyciągaj tu rąk, lecz skłoń się ze czcią, mówiąc 

w hołdzie: Amen. Uświęć się przez to przyjęcie Krwi Chrystusowej”.  

Na mocy Wskazań Episkopatu z 2005 roku, „Zaleca się procesyjne podchodzenie do 

przyjęcia Komunii Świętej (zob. OWMR 44, 86 i 160). Ciało Pana jest bowiem pokarmem na 

drodze do życia wiecznego. Komunię Świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub stoją-

cej. Postawę stojącą należy zachować zawsze, gdy Komunii Świętej udziela się pod obiema 

postaciami. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon 

ciała lub przyklękają na jedno kolano. (…) Komunii Świętej udziela się przez podanie Hostii 

wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś prosi o Komunię na rękę przez gest wyciągniętych dłoni, 

należy mu w taki sposób jej udzielić. Przyjmujący winien spożyć Ciało Pańskie wobec 

szafarza (zob. OWMR 160).   

 Komunia „na rękę” jest wymogiem chwili. Stanowi pewniejsze, niż Komunia „do 

ust”, zabezpieczenie przez zarażeniem koronawirusem. Ten sposób nie jest wyrazem braku 

szacunku dla Chrystusa eucharystycznego. Jest postawą godną i należy ją stosować. Należy 

przezwyciężyć psychiczne opory i dostosować się do wskazań Biskupów.   

Wierni winni zatem ułożyć lekko wklęsłą lewą dłoń pod prawą i przyjąć Najświętszą 

Hostię. Następnie prawą ręką przenieść Hostię do ust i spożyć Ją wobec szafarza komunijne-

go.  

   

Niedziela Palmowa 



2 
 

1. Nie ma procesji z palmami 

2. Błogosławieństwo palm odbywa się w prezbiterium (Mszał, s. 111) 

a. Na wejście kapłana śpiewa się antyfonę „Hosanna”. 

b. Znak krzyża, pozdrowienie i krótkie wprowadzenie, np. : Dzisiejsze świętowanie 

uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy ma formę bardzo prostą. Jest to spowo-

dowane koniecznością zachowania warunków bezpieczeństwa przez zagrożeniem 

koronawirusem. Obrzęd błogosławienia palm zachęca do kroczenia za Chrystu-

sem, który wzywa nas, byśmy szli za Nim, niosąc różne nasze krzyże, także ten, 

który ma wymiar pandemii. Prośmy Boga o umocnienie naszej wiary, o łaskę wy-

trwana w dobrem ludziom, którzy przeżywają chwile zwątpienia, zwłaszcza za 

chorych o łaskę zdrowia według woli Boga. Niech Jego dobroć przerwie złowrogi 

i niszczący pochód groźnego wirusa. Teraz włączmy się w modlitwę błogosła-

wieństwa. 

c. Modlitwa błogosławieństwa (Mszał, s. 107): 

Módlmy się. 

Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, + 

pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, * abyśmy zjednoczeni z Chrystusem 

przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków. W. 

Amen. 

3. Czytanie Ewangelii o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, Rok A, (Mt 21, 1-11). 

4. Kolekta mszalna. 

 

Msza krzyżma 

1. Koncelebransi: dziekani lub ich przedstawiciele, pracownicy Kurii Diecezjalnej i 

Wyższego Seminarium Duchownego.  

2. Komunia Święta przez zanurzenie – „per intinctionem” 

3. Błogosławi się olej na święte krzyżmo, olej chorych i olej katechumenów. 

 

 

Triduum Paschalne 

 

Wielki Czwartek 

1. Przygotować kaplicę przechowania Najświętszego Sakramentu 

2. Przygotować Grób Pański 

3. Zakonsekrować odpowiednią ilość komunikantów 

4. Zakonsekrować hostię przeznaczoną do wystawienia w Grobie Pańskim 

5. Opuszcza się obrzęd umycia nóg 

6. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu przez celebransa do kaplicy przechowania 

najkrótszą drogą, bez procesji. 

 

Wielki Piątek 

1. Liturgia wg mszału 

2. Nie ma indywidualnej adoracji krzyża przez ucałowanie czy dotknięcie. 

3. Obrzęd adoracji: 
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a. Krzyż zasłonięty wnosi z zakrystii do prezbiterium kapłan lub diakon. Odsłaniając  

jego górną część śpiewa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świa-

ta”. Wszyscy odpowiadają śpiewem: „Pójdźmy z pokłonem” i klęcząc przez chwi-

lę adorują. Podobnie dzieje się przy odsłanianiu prawego i lewego ramienia krzy-

ża. 

b. Kapłan lub diakon staje z krzyżem przed ołtarzem. Podnosi krzyż i tak pozostaje 

przez pewien czas. Wierni adorują go w milczeniu. Można zaśpiewać dwie zwrot-

ki „Krzyżu święty, nade wszystko”. 

c. Krzyż umieszcza się przy ołtarzu. 

d. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu przez celebransa do Grobu Pańskiego 

najkrótszą drogą, bez procesji. 

 

Wielka Sobota 

1. Nie błogosławić wody do użytku wiernych w jednym naczyniu, lecz w ich butel-

kach.  

2. Nie ma wspólnotowego, w kościołach czy innych miejscach, błogosławieństwa 

pokarmów na stół świąteczny. Obrzęd ten, w tym roku, będą sprawować w do-

mach ojciec albo matka, lub przedstawiciel rodziny. Można wybrać jeden z 

dwóch obrzędów błogosławieństwa pokarmów. 

 

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY (OB. 1338-

1345). 

 

Przewodniczący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Przew. : Bóg Ojciec przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą i 

napełnił nas radością. Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.  

Wszyscy: Amen.  

 

Przew.: Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. On mocą swej łaski uczy-

nił nas dziećmi Bożymi. Jego pragnieniem jest, abyśmy uczestniczyli w wielkiej radości Jego 

zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem. W tym roku, ta radość jest przysłonięta epide-

mią koronawirusa. Jako ludzie wierzący te trudne doświadczenia, które stały się udziałem 

ludzi na całym świecie, przeżywamy jako znak czasu. Bóg przypomina o znikomości naszego 

ziemskiego życia, które może skrócić złośliwy wirus. On też niszczy wszelkie nasze plany. 

Ale jest to także czas wzrastania w wierze, nadziei i miłości. Ludzie przez pogłębioną reflek-

sję i solidarność z potrzebującymi mogą przeżyć duchową odnowę. Bóg przypomina, że życie 

ludzkie przemija i że człowiek nie jest samowystarczalny. W tym klimacie łatwiej odbudować 

ewangelijną hierarchię wartości, w której Bóg i nasze zbawienie będą na pierwszym miejscu. 

Prośmy Pana Boga, aby dopuszczone przez Niego trudne doświadczenia, związane ze stanem 
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pandemii koronawirusa, zaowocowały dobrem duchowym każdego człowieka, który bezpo-

średnio czy pośrednio został nimi dotknięty.  

Dziś, ze względów bezpieczeństwa, sprawujemy obrzęd błogosławieństwa pokarmów 

na stół wielkanocny w naszym domu. Korzystamy też z dyspensy od uczestnictwa we Mszy 

Świętej. Jest to trudne doświadczenie. Ale jako rodzina, która jest Kościołem domowym, no-

simy w sobie pragnienie przeżywania naszej wiary we wspólnocie Kościoła powszechnego. 

Gorąco prosimy Pana Boga o przerwanie epidemii koronawirusa. Teraz z wiarą przyjmijmy 

dobro, które przez ten święty obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny przy-

gotował nam zmartwychwstały Chrystus.  

 

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO  

 

Przew.: Posłuchajmy teraz słów Dziejów Apostolskich (Dz 2, 44-47a).  

Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali 

majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w 

świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili 

Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. 

 

albo:  

Przew.: Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 6, 25a, 

32b-33).  

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co bę-

dziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego po-

trzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 

będzie wam dodane”.  

 

PROŚBY 

 

Przew.: Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy do życia i zbawienia. Z ufnością przeto zanie-

śmy do Niego nasze pokorne prośby w intencjach Kościoła, świata i nas tu zgromadzonych:  

 

1. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby poznały Boga prawdziwego i postępo-

wały zgodnie z Jego wolą, wpisaną w ludzkie sumienie. Ciebie prosimy… 
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2. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb po-

wszedni, szukali nade wszystko skarbu królestwa Bożego. Ciebie prosimy… 

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby dóbr tej ziemi nie trwonili na wojny i 

zbrojenia, ale sprawiedliwie dbali o chorych, pokrzywdzonych i ubogich. Ciebie prosimy… 

4. Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bli-

skich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ciebie prosimy… 

5. Módlmy się ludzi dotkniętych epidemią koronawirusa, aby Bóg przerwał tę nisz-

czącą epidemię, chorych obdarzył łaską zdrowia a zmarłym dał radość nieba. Ciebie prosi-

my… 

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu 

wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi. Ciebie pro-

simy… 

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA  

 

Przew.: Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobło-

gosławił te pokarmy na stół wielkanocny.  

 

Przew.:   

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować 

paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i za-

siadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spo-

żyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami pod-

czas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmar-

twychwstaniu.  

 

Chlebie Żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, po-

błogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmi-

łeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne 

ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.  

 

Baranku Boży, Ty zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to 

mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i 

świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.  
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Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, 

abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie 

radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w 

domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen.  

 

Przew.: Teraz mówmy wspólnie: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga Ojca 

wszechmogącego. 

 

Życzenia świąteczne. 

 

albo 

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (OB. 1347-1350) 

 

Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

 

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

 

Przew.: Przeżywamy niedzielę wielkanocną. Jezus, który umarł za nas na krzyżu, 

zmartwychwstał. On tak dokonał naszego odkupienia. Swoją „śmiercią zniweczył śmierć na-

szą, a zmartwychwstając przywrócił nam życie”. W tym roku radość paschalna jest przysło-

nięta epidemią koronawirusa. To dlatego, dziś w naszym domu przeżywamy obrzęd błogo-

sławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Kościół zachęca, aby nie rezygnować z radosne-

go przeżywania świąt wielkanocnych. Obecne trudności traktujemy jako znak, jaki Bóg daje 

ludzkości. Bóg tak przypomina o kruchości naszego ziemskiego życia, które może skrócić 

złośliwy wirus. On też potrafi zniszczyć wszelkie nasze plany. Posłuszni woli naszego Bisku-

pa i władz państwowych, respektujemy nakaz pozostania w domu. Korzystamy też z dyspen-

sy od uczestnictwa we Mszy Świętej. Pragniemy z żywą wiarą i nadprzyrodzoną nadzieją 

przeżywać czas  świąteczny. Z pokorą prosimy Boga, aby przerwał panującą epidemię. 

Sprawując obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny ożywiamy du-

chową solidarność z Kościołem powszechnym a zwłaszcza ofiarami koronawirusa i módlmy 

się za zmarłych. Z wiarą przyjmijmy dobro, które przez ten święty obrzęd błogosławieństwa 

pokarmów na stół wielkanocny przygotował nam zmartwychwstały Chrystus.  
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Ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: 

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka 

jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 

 

albo 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co bę-

dziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego po-

trzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 

będzie wam dodane”. 

 

Teraz przewodniczący mówi: 

 

Módlmy się; 

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwsta-

niu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy wdzięcznością spożywać 

będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako 

biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen 

 

Teraz mówmy wspólnie: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga Ojca 

wszechmogącego. 

Życzenia świąteczne. 

 

Po posiłku przewodniczący mówi: 

 

Módlmy się: 

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie, jak dałeś nam 

pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam 

Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. 

Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

 

Wigilia Paschalna 

1. Zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim 

2. Nie ma obrzędu błogosławieństwa ognia 

3. Trybularz rozpalić w zakrystii 

4. Podczas wejścia z zakrystii do prezbiterium wnieść paschał i dokonać jego błogo-

sławieństwa. Obrzęd rozpocząć znakiem krzyża.  
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5. Po przygotowaniu paschału, kapłan lub diakon, podnosząc paschał, śpiewa na 

środku prezbiterium jeden raz: „Światło Chrystusa”. Wszyscy: „Bogu niech będą 

dzięki”. Ustawia paschał przy ambonie i śpiewa „Orędzie wielkanocne”. 

6. Wierni w tym roku nie przynoszą świec. 

7. Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych nie ma pokropienia 

8. Po mszy świętej można wznowić adorację Najświętszego Sakramentu 

 

Niedziela wielkanocna 

 

Procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem okrąża kościół jeden raz. Na 

czele idzie ministrant z krzyżem, któremu towarzyszy dwóch ministrantów ze 

świecami. Inny ministrant niesie figurę Zmartwychwstałego. Nie niesie się chorą-

gwi ani feretronów. Nie używa się baldachimu. Podczas procesji biją dzwony. 


