WIELKI CZWARTEK
NIESZPORY
Przed rozpoczęciem modlitwy dzielimy się na 2 chóry, najlepiej w miarę możliwości
po równo. Podczas odmawiania psalmów odmawiamy je na przemian, po dwa wersy
połączone znakiem *. Na znak * robimy przerwę, natomiast znak † łączy 2 wersy,
które odmawiamy wspólnie, jako jeden wers.
Należy wyznaczyć 1 osobę, najlepiej ojca rodziny lub innego dorosłego, który będzie
przewodniczył wspólnej modlitwie.
Wszyscy stoją. Przewodniczący rozpoczyna modlitwę następującymi słowami,
podczas których wszyscy wykonują znak krzyża:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Wszyscy odpowiadają:

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
HYMN
Wszyscy stoją. Przewodniczący rozpoczyna wypowiadając pierwszy wers pierwszej
zwrotki. Następnie odmawiamy wspólnie:

1. P: Żywa pamiątko śmierci mego Pana,
W: Chlebie, co ludziom dajesz wieczne życie,
W tobie niech znajdzie dusza ma zgłodniała
Pokarm i słodycz, która ją nasyci.
2. Jezu łaskawy, który żywisz sobą,
Krwią Twoją własną obmyj mnie z przewiny;
Jedna jej kropla może mocą swoją
Z grzechu wybawić cały świat zbłąkany.
3. Daj mi Cię wreszcie ujrzeć bez zasłony,
Cieszyć się wiecznie Twoją chwałą w niebie,
Abym z wybranych gronem zjednoczony
Sławił z radością Ojca, Ducha, Ciebie. Amen.
PSALMY
W czasie odmawiania psalmów siedzimy. Przed i po każdym psalmie następuje
antyfona (krótki werset). Przed psalmem, do znaku * wypowiada ją przewodniczący,
resztę wszyscy, robiąc krótką przerwę przy znaku /.

Następnie przewodniczący wypowiada pierwszy wers psalmu, do znaku *.
Kontynuuje pierwszy chór. Następnie odmawia drugi chór, i tak na zmianę do końca
psalmu. Po psalmie powtarzamy antyfonę, odmawiając ją w całości wspólnie.
Następnie odmawiamy w ten sam sposób 2. i 3. psalm.

1 ant. P: Chrystus, pierworodny spośród umarłych * W: i Władca
królów ziemi, / uczynił nas królestwem dla Boga i Ojca swojego.
Psalm 72
Królewska władza Mesjasza

I
P: Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
1. chór: a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu,
2. chór: Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.
Niech góry przyniosą pokój ludowi, *
a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu, †
będzie ratował dzieci biedaków *
i zmiażdży ciemiężycieli.
Będzie żył długo jak słońce, *
jak księżyc, z pokolenia na pokolenie.
Będzie jak deszcz spadający na trawę, *
jak rzęsista ulewa, co nawadnia ziemię.
Za dni jego sprawiedliwość zakwitnie *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Wrogowie będą bić przed nim pokłony, *
a przeciwnicy pył będą lizali.
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Powtarzamy antyfonę wszyscy razem:

Ant. Chrystus, pierworodny spośród umarłych / i Władca królów ziemi,
/ uczynił nas królestwem dla Boga i Ojca swojego.
2 ant. Pan wyzwoli biedaka, który Go wzywa, * i ubogiego, który nie
ma opieki.
II
P: Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
1. chór: i ubogiego, który nie ma opieki.
2. chór: Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.
Wybawi ich od krzywdy i przemocy, *
gdyż krew ich cenna jest w jego oczach.
Będzie żył i przyniosą mu złoto z Saby, †
zawsze będą się modlić za niego, *
nieustannie błogosławić mu będą.
Obfitość zboża będzie na ziemi, †
szczyty pagórków zaszumią kłosami jak Liban *
i rozmnożą się mieszkańcy miast jak polna trawa.
Niech jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.
Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *
niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
który sam czyni cuda.
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, †
a Jego chwała niech wypełni ziemię. *
Niech się tak stanie, niech się stanie!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pan wyzwoli biedaka, który Go wzywa, / i ubogiego, który nie ma
opieki.

3 ant. Daję wam przykazanie nowe, * abyście się wzajemnie miłowali,
/ jak Ja was umiłowałem.
Pieśń (1 Kor 13, 1-8. 13)
Prawdziwa miłość

P: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, *
1 . chór: a miłości bym nie miał,
2. chór: Stałbym się jak miedź brzęcząca *
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania *
i poznał wszystkie tajemnice,
I posiadał wszelką wiedzę *
i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,
A miłości bym nie miał, *
byłbym niczym.
I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, †
a ciało wydał na spalenie, lecz nie miał miłości, *
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest i łaskawa, †
miłość nie zazdrości i nie szuka uznania, *
nie unosi się pychą;
Nie dopuszcza się bezwstydu i swego nie szuka, *
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
Nie cieszy się z niesprawiedliwości, *
lecz weseli się z prawdy.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, †
we wszystkim pokłada nadzieję *
i wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje *
i nie jest jak proroctwa, które się skończą,
Albo jak dar języków, który zniknie, *
lub jak wiedza, której zabraknie.
Teraz więc trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość, *
a miłość jest z nich największa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Daję wam przykazanie nowe, / abyście się wzajemnie miłowali, /
jak Ja was umiłowałem.
CZYTANIE
(Hbr 13, 12-15)
Jedna z obecnych osób wstaje i odczytuje czytanie, nie mówiąc: „Czytanie z
Księgi…”, nie mówi też „Oto słowo Boże” na zakończenie.

Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem.
Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego
urągania. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma
przyjść. Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie,
to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
Przewodniczący i wszyscy, siedząc, wypowiadają na zmianę następujące słowa:

P.
W.
P.
W.

Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.
Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.
Oto nadeszła godzina, w której Syn Człowieczy zostanie wydany.
Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.

PIEŚŃ MARYI
Łk 1, 46-55
Przed i po pieśni następuje antyfona (krótki werset). Przed pieśnią, do znaku *
wypowiada ją przewodniczący, resztę wszyscy, robiąc krótką przerwę przy znaku /.
Wszyscy wstają. Następnie przewodniczący wypowiada pierwszy wers pieśni, do
znaku *; w tym czasie wszyscy wykonują znak krzyża . Kontynuuje pierwszy chór.
Następnie odmawia drugi chór, i tak na zmianę do końca. Po pieśni powtarzamy
antyfonę, odmawiając ją w całości wspólnie.

Ant. Kiedy spożywali wieczerzę, * Jezus wziął chleb i odmówiwszy
błogosławieństwo, połamał / i dał swoim uczniom.
P: Wielbi dusza moja Pana * (Wszyscy wykonują znak krzyża)
1. chór: i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
2. chór: Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Powtarzamy antyfonę wszyscy razem:

Ant. Kiedy spożywali wieczerzę, / Jezus wziął chleb i odmówiwszy
błogosławieństwo, połamał / i dał swoim uczniom.
PROŚBY
Wszyscy stoją już do końca. Przewodniczący wypowiada zachętę do modlitwy.
Każdą prośbę może wypowiedzieć inny członek rodziny. Po każdej prośbie wszyscy
odpowiadają:

P: Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który podczas Ostatniej
Wieczerzy, tej nocy, kiedy był wydany, polecił Kościołowi sprawować
wieczną pamiątkę swej śmierci i zmartwychwstania. Módlmy się
i wołajmy:
W: Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
1. osoba: Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej
jednoczyli się z Twoją męką
- i osiągnęli chwałę zmartwychwstania.
W: Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.

2. osoba: Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych, otacza nas
swoją opieką,
- abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pociechą, którą sami
czerpiemy w Tobie.
W: Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
3. osoba: Dopomóż wiernym, aby w cierpieniach byli uczestnikami
Twojej męki
- i ukazywali w sobie dzieło zbawienia.
W: Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
4. osoba: Panie, Ty uniżyłeś samego siebie stawszy się posłusznym
aż do śmierci krzyżowej,
- udziel swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpliwości.
W: Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
5. osoba: Obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbionego ciała
- i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami.
W: Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
Przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze Nasz, którą odmawiamy wspólnie:

P: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
W: 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,
ale nas zbaw ode złego.
MODLITWA
Przewodniczący wypowiada modlitwę:

P: Boże, Ty dla swojej chwały i zbawienia ludzkości ustanowiłeś
Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który
On nabył dla Ciebie krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze

eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego krzyża
i zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają:

W: Amen.
Przewodniczący wypowiada poniższe słowa, podczas których wszyscy wykonują
znak krzyża:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi
do życia wiecznego.
Wszyscy odpowiadają:

W: Amen.
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