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Czwartek, 9 kwietnia 2020 
II tydzień psałterza 
WIELKI CZWARTEK 

 

 
Wezwanie 

 
 

Przewodniczący: † Panie, otwórz wargi moje. 
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Psalm 100 
Radość wchodzących do świątyni 

Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy) 

Antyfona - LG tom II: Wielki Tydzień, str. 318; LG skrócone: Wielki Tydzień, 
str. 374 
Psalm - LG tom II: Psalm 100, str. 819; LG skrócone: Psalm 100, str. 693 
 
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany. 
 
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, * 
służcie Panu z weselem. 
Stańcie przed obliczem Pana * 
z okrzykami radości. 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany. 
 
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, * 
On sam nas stworzył, 
Jesteśmy Jego własnością, * 
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany. 
 
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, † 
z hymnami w Jego przedsionki, * 
chwalcie i błogosławcie Jego imię. 
Albowiem Pan jest dobry, † 
Jego łaska trwa na wieki, * 
a Jego wierność przez pokolenia. 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i ukrzyżowany. 
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 HYMN z Jutrzni 
 LG tom II: Wielki Tydzień, str. 319-320; LG skrócone: Wielki Tydzień, str. 375-376 

 
1  Oto znaki Bożej męki: 

Żółć, plwociny, trzcina, ocet, 
Gwoździe i żelazna włócznia, 
Która święty bok przebiła; 
Płyną z rany krew i woda, 
Aby obmyć wszechświat cały. 

2  Krzyżu wierny i szlachetny, 
Spośród wszystkich drzew wybrany, 
Żaden las nie zrodził drzewa 
Piękniejszego ponad ciebie; 
Słodkie belki, słodkie gwoździe, 
Co dźwigają ciężar słodki! 

3  Schyl gałęzie, drzewo wzniosłe, 
Ulżyj członkom tak napiętym; 
Niechże zmięknie pień twój twardy, 
Aby na nim ciało Zbawcy 
I najwyższej chwały Króla 
Nie doznało udręczenia! 

4  Tylko tyś jest godne przyjąć 
Na ramiona okup ziemi 
I ukazać port bezpieczny 
Dla tonących w wirach świata, 
Ciebie bowiem krew Baranka 
Uświęciła swą czerwienią. 

5  Cześć niech będzie Bogu Ojcu 
I Synowi Jedynemu 
Razem z Duchem równym Obu; 
Chwała Bogu w Trójcy Świętej, 
Który darzy nas i chroni 
Swoją łaską miłosierną. Amen. 

  

https://brewiarz.pl/iv_20/0904-1/jutrznia.php3#top
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 PSALMODIA z Godziny Czytań 
 Antyfony - LG tom II: Czwartek II, str. 990-992; LG skrócone: Czwartek 

II, str. 898-899 
Psalmy - LG tom II: Czwartek II, str. 990-992; LG skrócone: Czwartek II, 

str. 898-899 
 
1 ant. Zmęczyłem się krzykiem * wypatrując mego Boga. 

Psalm 69, 2-22. 30-37 
Gorliwość o dom Twój mnie pożera 

Dali Mu pić wino zaprawione goryczą (Mt 27, 34) 

I 
 

Wybaw mnie, Boże, * 
bo woda mi sięga po szyję. 

Ugrzązłem w błotnej topieli * 
i nie mogę znaleźć oparcia. 

Trafiłem na wodną głębinę * 
i nurt mnie porywa ze sobą. 

Zmęczyłem się krzykiem i ochrypło mi gardło, * 
osłabły mi oczy od wypatrywania mego Boga. 

Liczniejsi od włosów na mej głowie * 
są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu. 

Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani; * 
czyż mam oddać to, czego nie zabrałem? 

Boże, Ty znasz mój brak rozumu, * 
moje przestępstwa nie są dla Ciebie tajne. 

Niech przeze mnie wstyd nie okrywa tych, co Tobie ufają, * 
Panie Zastępów. 

Niech nie rumienią się z mego powodu, * 
którzy Ciebie szukają, Boże Izraela. 

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, * 
hańba twarz mi okrywa. 

Dla braci moich stałem się obcym * 
i cudzoziemcem dla synów mej matki. 

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera * 
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. 

Utrapiłem siebie postem, * 
a spotkały mnie za to zniewagi. 

Przywdziałem wór jako szatę * 
i stałem się pośmiewiskiem dla innych. 

Obmawiają mnie siedzący w bramie, * 
urągają mi pijący wino. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Zmęczyłem się krzykiem wypatrując mego Boga. 

https://brewiarz.pl/iv_20/0904-1/godzczyt.php3#top
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2 ant. Dali mi żółć jako pokarm, * a gdy byłem spragniony, / poili mnie 
octem. 

II 
 

Panie, modlę się do Ciebie, * 
w czas łaski, o Boże. 

Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, * 
w Twojej zbawczej wierności. 

Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął, † 
wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, * 
ratuj mnie z wodnej głębiny. 

Niechaj nie porwie mnie nurt wody, † 
niech nie pochłonie mnie głębia, * 
niech się nie zamknie nade mną paszcza otchłani. 

Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa, * 
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia. 

Przed sługą Twoim nie ukrywaj oblicza, * 
wysłuchaj mnie prędko, bo jestem w ucisku. 

Zbliż się do mnie i mnie wybaw, * 
uwolnij mnie na przekór moim wrogom. 

Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i niesławę, * 
wszyscy, co mnie dręczą, są przed Twymi oczami. 

Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło, † 
czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił, * 
i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. 

Domieszali trucizny do mego pokarmu, * 
a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Dali mi żółć jako pokarm, / a gdy byłem spragniony, / poili mnie octem. 

3 ant. Szukajcie Boga, * a wasze serce ożyje. 

III 
 

Jestem nędzny i pełen cierpienia, * 
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. 

Pieśnią chcę chwalić imię Boga * 
i wielbić Go z dziękczynieniem. 

Będzie to Bogu milsze od ofiary z bawołu * 
i z cielca, który już ma rogi i racice. 

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, * 
niech ożyje serce szukających Boga. 

Bo Pan wysłuchuje biednych * 
i swoimi więźniami nie gardzi. 

Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, * 
morze i wszystko, co w nim żyje. 

Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, * 
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tam będą mieszkać i mieć posiadłości. 
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, * 
miłujący Jego imię przebywać tam będą. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Szukajcie Boga, / a wasze serce ożyje. 

Werset - LG tom II: Wielki Czwartek, str. 352; LG skrócone: Czwartek II, str. 
900 
 
K. Gdy zostanę wywyższony nad ziemię. 
W. Przyciągnę wszystkich do siebie. 

 
 I CZYTANIE 
 LG tom II: Wielki Czwartek, str. 352-353 

 
Z Listu do Hebrajczyków 

 
4, 14 - 5, 10 

 
Jezus Chrystus najwyższym kapłanem 

 
Bracia: Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, 

Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego 
bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym 
słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z 
wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy 
otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej 
chwili. 

Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w 
sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. 
Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega 
słabości. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie 
składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko 
ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się 
arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: "Ty jesteś 
moim Synem, Jam Cię dziś zrodził", jak i w innym miejscu: "Tyś jest kapłanem 
na wieki na wzór Melchizedeka". 

Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące 
prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został 
wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się 
posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się 
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany 
przez Boga "kapłanem na wzór Melchizedeka". 

 
 
  
 RESPONSORIUM Hbr 5, 8. 9. 7 

https://brewiarz.pl/iv_20/0904-1/godzczyt.php3#top
https://brewiarz.pl/iv_20/0904-1/godzczyt.php3#top
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W. Chrystus, † chociaż był Synem Bożym, / nauczył się posłuszeństwa 

przez to, co wycierpiał. * I stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 
wszystkich, którzy Go słuchają. 

K. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące 
prośby i został wysłuchany dzięki swej uległości. W. I stał się sprawcą 
zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. 
 
 

 II CZYTANIE 
 LG tom II: Wielki Czwartek, str. 354-355 

Homilia paschalna Melitona z Sardes, biskupa 
(nr 65-71) 

 
Baranek złożony w ofierze 

wyrwał nas śmierci, by dać nam życie 
 

Prorocy przepowiedzieli wiele rzeczy o tajemnicy Paschy, którą jest 
Chrystus. "Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen". On zstąpił z 
nieba na ziemię dla cierpiącego człowieka i przyoblókłszy się w jego ciało w 
łonie Dziewicy wyszedł stamtąd jako człowiek. Biorąc ciało podległe 
cierpieniu, wziął na siebie mękę cierpiącego człowieka i zniszczył ją. Duchem 
zaś, który nie mógł umrzeć, zabił śmierć - morderczynię człowieka. 

Przywiedziony jak jagnię i zabity jak owca, wybawił nas niby z Egiptu od 
służby temu światu i wyzwolił nas z niewoli diabła, jakby z ręki faraona. 
Dusze nasze naznaczył własnym Duchem, a członki naszego ciała pomazał 
swoją krwią. 

On jest Tym, który okrył hańbą śmierć, a diabła pozostawił w 
nieutulonym żalu jak Mojżesz faraona. To On zranił nieprawość, a 
niesprawiedliwość pozbawił potomstwa, jak Mojżesz Egipt. 

On jest Tym, który nas wywiódł z niewoli na wolność, z ciemności do 
światła, ze śmierci do życia, spod władzy tyrana do wiecznego królestwa i 
uczynił nas nowym kapłaństwem oraz ludem wybranym na wieki. On jest 
Paschą naszego zbawienia. 

To On w wielu musiał znosić wiele. W Ablu został zabity, w Izaaku 
związano Mu nogi, w Jakubie przebywał na obczyźnie, w Józefie został 
sprzedany, w Mojżeszu podrzucony, w baranku paschalnym zabity, w 
Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżony. 

Poczęty w łonie Dziewicy, zawieszony na drzewie krzyża, pogrzebany w 
ziemi zmartwychwstał i wstąpił na wysokości niebios. 

On jest milczącym Barankiem, Barankiem zabitym, zrodzonym z Maryi, 
pięknej owieczki. Wzięty ze stada i poprowadzony na zabicie, wieczorem 
został złożony w ofierze, a nocą Go pogrzebano. Nie łamano Mu kości na 
drzewie krzyża, a będąc w ziemi nie uległ rozkładowi, lecz powstał z 
martwych i wskrzesił człowieka wyprowadzając go z grobu otchłani. 

 
 
 
  
 RESPONSORIUM Rz 3, 23-25; J 1, 29 

https://brewiarz.pl/iv_20/0904-1/godzczyt.php3#top
https://brewiarz.pl/iv_20/0904-1/godzczyt.php3#top
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W. Wszyscy zgrzeszyli † i pozbawieni są chwały Bożej, / a dostępują 

usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, / przez odkupienie, które jest w 
Jezusie Chrystusie; * Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez 
wiarę mocą krwi Jego. 

K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. W. Jego to ustanowił 
Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą krwi Jego. 
 

 
 PSALMODIA z Jutrzni 
 Antyfony - LG tom II: Wielki Czwartek, str. 993-997; LG skrócone: 

Wielki Czwartek, str. 393-394 
Psalmy - LG tom II: Czwartek II, str. 993-996; LG skrócone: Czwartek II, 

str. 901-904 
 
 
1 ant. Spójrz, Panie, * i zobacz, że jestem w udręce; / szybko mnie 
wysłuchaj. 

Psalm 80 
Nawiedź, Panie, swoją winnicę 

Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20) 

Usłysz, Pasterzu Izraela, † 
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, * 
Ty, który zasiadasz nad cherubami! 

Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem, * 
wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. 

Odnów nas, Boże, † 
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, * 
a będziemy zbawieni. 

Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz * 
pomimo modłów Twojego ludu? 

Nakarmiłeś go chlebem płaczu, * 
obficie napoiłeś łzami. 

Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, * 
a wrogowie nasi z nas szydzą. 

Odnów nas, Boże Zastępów, † 
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, * 
a będziemy zbawieni. 

Przeniosłeś winorośl z Egiptu * 
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan. 

Przygotowałeś dla niej glebę, * 
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. 

W jej cieniu skryły się góry, * 
jej gałęzie okryły potężne cedry. 

Rozpostarła swe pędy aż do Morza, * 
aż do Rzeki swoje latorośle. 

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie * 
i każdy przechodzień zrywa jej grona? 

https://brewiarz.pl/iv_20/0904-1/jutrznia.php3#top
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Niszczy ją dzik leśny * 
i obgryzają polne zwierzęta. 

Powróć, Boże Zastępów, * 
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 

Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * 
latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

A ci, którzy ją spalili i wycięli, * 
niech zginą od grozy Twojego oblicza. 

Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, * 
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. 

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, * 
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 

Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, † 
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, * 
a będziemy zbawieni. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Spójrz, Panie, i zobacz, że jestem w udręce; / szybko mnie wysłuchaj. 

2 ant. Oto Bóg, zbawienie moje, * Jemu zaufam i bać się nie będę. 

Pieśń (Iz 12, 1-6) 
Radość wyzwolonego ludu 

Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije! (J 7, 37) 

Wysławiam Cię, Panie, * 
bo rozgniewałeś się na mnie, 

Lecz Twój gniew się uśmierzył * 
i dałeś mi pociechę. 

Oto Bóg jest moim zbawieniem, * 
Jemu zaufam i bać się nie będę. 

Pan jest moją pieśnią i mocą * 
i On się stał moim zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie * 
wodę ze zdrojów zbawienia. 

Jeszcze w owym dniu powiecie: * 
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! 

Ukażcie narodom Jego dzieła, * 
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. 

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał * 
i cała ziemia niech o tym się dowie. 

Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, * 
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 
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Ant. Oto Bóg, zbawienie moje, / Jemu zaufam i bać się nie będę. 

3 ant. Nakarmił nas Pan * chlebem z wybornej pszenicy, / nasycił nas 
miodem z opoki. 

Psalm 81 
Uroczyste odnowienie przymierza 

Uważajcie, aby w kimś z was nie było przewrotnego serca niewiary (Hbr 3, 
12) 

Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą, * 
wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba! 

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, * 
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę. 

Zadmijcie w róg w czas nowiu, * 
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty. 

Bo tak ustanowiono w Izraelu * 
przykazania Boga Jakuba. 

Ustanowił to prawo dla Józefa, * 
gdy wyruszał z ziemi egipskiej. 

Słyszę słowa nieznane: † 
"Uwolniłem od brzemienia jego barki, * 
jego ręce porzuciły kosze. 

Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem, † 
odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, * 
doświadczyłem cię przy wodach Meriba. 

Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć; * 
obyś Mnie posłuchał, Izraelu! 

Nie będziesz miał obcego boga, * 
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał. 

Jam jest Pan, Bóg twój, † 
który cię wywiódł z ziemi egipskiej, * 
szeroko otwórz usta, abym je napełnił. 

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, * 
Izrael nie był Mi posłuszny. 

Zostawiłem ich przeto ich twardym sercom, * 
niech postępują według swych zamysłów. 

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, * 
a Izrael kroczył moimi drogami, 

Natychmiast bym zgniótł ich wrogów * 
i obrócił rękę na ich przeciwników. 

Schlebialiby Panu ci, którzy Go nienawidzą, * 
a kara ich trwałaby na wieki. 

A jego bym karmił wyborną pszenicą * 
i sycił miodem z opoki". 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 
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Ant. Nakarmił nas Pan chlebem z wybornej pszenicy, / nasycił nas miodem 
z opoki. 

 
 CZYTANIE  
 LG tom II: Wielki Czwartek, str. 355; 
LG skrócone: Wielki Czwartek, str. 394 

Hbr 2, 9b-10 
 

Widzimy Jezusa chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż 
z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla 
którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały 
doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. 

 
 RESPONSORIUM KRÓTKIE 
 LG tom II: Wielki Czwartek, str. 355; LG skrócone: Wielki Czwartek, str. 

394 

 
K.   Przez krew swoją, Panie, * Odkupiłeś nas wszystkich. 
W.  Przez krew swoją, Panie, / Odkupiłeś nas wszystkich. 
K.   Z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. 
W.  Odkupiłeś nas wszystkich. 
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
W.  Przez krew swoją, Panie, / Odkupiłeś nas wszystkich. 

 
 

 PIEŚŃ ZACHARIASZA 
 LG tom II: Wielki Czwartek, str. 356; 
LG skrócone: Wielki Czwartek, str. 394 

Łk 1, 68-79 
 
Ant. Gorąco pragnąłem * spożyć tę Paschę z wami, / zanim będę cierpiał. 

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * 
bo lud swój nawiedził i wyzwolił. 

I wzbudził dla nas moc zbawczą * 
w domu swego sługi Dawida. 

Jak zapowiedział od dawna * 
przez usta swych świętych proroków, 

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * 
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; 

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * 
i wspomni na swe święte przymierze, 

Na przysięgę, którą złożył * 
ojcu naszemu Abrahamowi. 

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * 
służyć Mu będziemy bez trwogi, 

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * 
po wszystkie dni nasze. 
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A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * 
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. 

Jego ludowi dasz poznać zbawienie * 
przez odpuszczenie grzechów. 

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * 
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, 

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * 
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Gorąco pragnąłem / spożyć tę Paschę z wami, / zanim będę cierpiał. 

 
 PROŚBY 
 LG tom II: Wielki Czwartek, str. 356; LG skrócone: Wielki Czwartek, str. 

394-395 

Zanośmy pokorne błagania do Chrystusa, Wiecznego Kapłana, którego 
Ojciec namaścił Duchem Świętym, aby więźniom głosił wyzwolenie: 
Panie, zmiłuj się nad nami. 
 
Panie, Ty udałeś się do Jerozolimy, aby podjąć mękę i wejść do chwały, 
- doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy. 
Panie, zmiłuj się nad nami. 
 
Chryste, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, Twój bok został przebity 
włócznią żołnierza, 
- ulecz nasze rany. 
Panie, zmiłuj się nad nami. 
 
Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia, 
- udziel jego owoców odrodzonym przez chrzest święty. 
Panie, zmiłuj się nad nami. 
 
Chryste, Ty wisząc na drzewie krzyża przebaczyłeś pokutującemu łotrowi, 
- odpuść nam, grzesznym, nasze winy. 
Panie, zmiłuj się nad nami. 

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą. 
 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; 
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 
i nie wódź nas na pokuszenie, 
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ale nas zbaw ode złego. 
 

 MODLITWA 
 LG tom II: Wielki Czwartek, str. 356; LG skrócone: Wielki Czwartek, str. 

395 

Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciebie miłują, Ty przez śmierć 
swojego Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co 
wierzymy, † pomnóż w nas dary swojej łaski, * abyśmy mieli udział w chwale 
Jego zmartwychwstania. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 
Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze 
słowami: 
K. Pan z wami. 
W. I z duchem twoim. 
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty. 
W. Amen. 

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa. 
 
Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie: 
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. 
W. Bogu niech będą dzięki. 

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym 
przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami: 
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia 
wiecznego. W. Amen. 
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