
Wielu z nas nie do końca zgadza się z decyzjami biskupów, którzy 
zalecają, by w czasie epidemii koronawirusa w Polsce nie 

uczestniczyć fizycznie we Mszy świętej, lecz przeżywać ją w domu 
za pośrednictwem mediów. Wielu to nawet gorszy. Dlatego warto 
poczytać, co na ten temat mówi nam św. Faustyna.

Stan zdrowia uniemożliwił św. Faustynie przychodzenia do 
kaplicy szpitalnej.
Dziś lekarz zdecydował, że mam nie chodzić na Mszę św. tylko do 
Komunii św., gorąco pragnęłam być na Mszy św., jednak spowiednik 
zgodnie z lekarzem powiedział, aby być posłuszną. Wolą Bożą jest, 
aby Siostra była zdrowa i nie wolno Siostrze się w niczym umartwiać, 
niech Siostra będzie posłuszna, a Bóg Siostrze to wynagrodzi. Czułam, 
że te słowa spowiednika, to są słowa Pana Jezusa i chociaż mi żal było 
opuszczać Mszy św., gdyż mi Bóg udzielał łaski, że mogłam widzieć 
małe Dziecię Jezus, ale jednak posłuszeństwo przedkładam ponad 
wszystko.

Pogrążyłam się w modlitwie i odprawiłam pokutę, wtem nagle 
ujrzałam Pana, który mi rzekł: – córko Moja, wiedz, że większą 
chwałę oddajesz Mi przez jeden akt-posłuszeństwa, niżeli 
przez długie modlitwy i umartwienia. O, jak dobrze jest żyć pod 
posłuszeństwem. Żyć w świadomości, że wszystko, co czynię jest miłe 
Bogu.  (Dzienniczek, 894)

Domowy rytuał 
Wielkiego Tygodnia 2020

Niżej zamieszczamy propozycję, 
pewnie jedną z wielu, jak można w domach przygotować 

rytuał Wielkiego tygodNia

Niedziela PalMoWa
•	 Zrobić z gałązek małą palmę.
•	 Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą 

święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na 
widocznym miejscu.

•	 Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, wg św. Mateusza 
(21, 1-17).

•	 Wysłuchać przez radio lub TV mszę świętą i przyjąć Komunię 
Świętą duchowo.

 
Wielki CzWartek 
•	 Jeśli w domu jest obrazek Ostatniej Wieczerzy, ustawić go 

w centralnym miejscu.
•	 Wspólnie zjeść kolację, tak jak jemy wieczerzę wigilijną przed 

Bożym Narodzeniem.
•	 Krótka modlitwa i lektura Ewangelii  św. Jana (J 13 i 14).
•	 Potem przeczytać fragment o ustanowieniu Najświętszego 

Sakramentu (I Kor 11,17-34).
•	 Przyjąć Komunię Świętą duchowo, trwać choć 3 minuty w ciszy, 

dziękując Jezusowi za to, że przebywa w naszych sercach.
•	 Odśpiewać pieśń „Ogrodzie Oliwny”.
•	 Wieczorem ok. godz. 21 odczytać fragment Ewangelii św. Mateusza 

(Mt 26,17-56) i godzinę pozostać w ciszy albo obejrzeć lub 
posłuchać katolickie programy nadawane w TV lub w radiu. 

Wielki Piątek
•	 W ciągu dnia śpiewamy pieśni wielkopostne 

związane z ukrzyżowaniem Jezusa.
•	 Na stole postawić krzyż.
•	 Jeśli to możliwe, o godz. 11.00 odprawić „Drogę Krzyżową”. 

Modlitwę przy stacjach może odmówić każdy z domowników, 
mówiąc, o co Boga prosi.

•	 Wieczorem przed kolacją położyć krzyż na stole i przeczytać 
głośno opis Męki Jezusa według Ewangelii św. Jana (J, 18 i 19). 

•	 Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego, kończąc 
wezwania słowami: Przebite Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.



•	 Przyjąć duchowo Komunię Świętą.
•	 Pocałować z wiarą i wdzięcznością krzyż.
•	 Przed snem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13).
•	 Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną 

przez św. Pawła.

Wielka Sobota
•	 Śpiewamy pieśni wielkopostne.
•	 Przygotować kosz świąteczny, jak co roku.
•	 Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego pokarmy 

i pokropić wodą święconą.
•	 Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za 

łaskę wiary.
•	 Po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni wielkanocnych.
•	 Przyjąć duchowo Komunię Świętą.
•	 Na zakończenie odśpiewać trzy pieśni wielkanocne. Alleluja!.

 
WielkaNoC
W naszych domach będziemy spożywać uroczyste świąteczne 
śniadanie wielkanocne, które może mieć następujący przebieg. Stół 
nakrywamy odświętnie. Na środku umieszczamy paschał rodzinny, 
baranka wielkanocnego oraz święconkę. Przygotowujemy również 
wodę święconą i kropidło.

Ojciec rodziny (lub jeśli jest nieobecny – najstarszy z domowników) 
zapala paschał i unosząc go do góry, mówi: zmartwychwstał Pan 
prawdziwie. alleluja.

Wszyscy odpowiadają: bogu niech będą dzięki. alleluja.

Następnie czytana jest Ewangelia. 
Prowadzący obrzęd: Słowa ewangelii według św. łukasza 
(24, 36-43). Wszyscy odpowiadają: Chwała tobie, Panie.

Jezus sam stanął pośród apostołów i rzekł do nich: „Pokój 
wam!” zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 
lecz on rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 
wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje 
ręce i nogi: to Ja jestem. dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch 
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach 
pokazał im swoje ręce i nogi. lecz gdy oni z radości jeszcze nie 
wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do 

jedzenia?» oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł 
wobec nich.

Prowadzący obrzęd: oto Słowo Pańskie. 
Wszyscy odpowiadają: Chwała tobie, Chryste.

Prowadzący obrzęd: Niech ta woda święcona przypomni nam 
nasze zanurzenie chrzcielne w śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa i powołanie do życia w wolności dzieci bożych 
i chwale zmartwychwstania.

Prowadzący modlitwę kropi wodą święconą wszystkich 
obecnych oraz cały dom. W tym czasie wszyscy mogą śpiewać pieśń 
wielkanocną.

Prowadzący obrzęd: kochani, wieść o zmartwychwstaniu Pana 
przemieniła apostołów i napełniła wszystkich ogromną radością. 
tę radość przeżywają wszyscy uczniowie Chrystusa przez 
wszystkie wieki. Niech ona będzie również i naszym udziałem. 
Życzę wszystkim i sobie tego, by Chrystus zmartwychwstały 
stale był gościem naszego domu, a pokój, który przez swoje 
zmartwychwstanie ogłosił całemu światu – gościł stale w naszych 
sercach. Na znak wzajemnej życzliwości i miłości, która jednoczy 
nas we wspólnotę, podzielmy się święconym jajkiem – symbolem 
życia. ogarnijmy myślą cały świat i prośmy naszego boga: ojcze 
nasz…

Prowadzący obrzęd: boże, ty w dniu dzisiejszym pokonałeś 
śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez twojego 
Jednorodzonego Syna, spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli do 
uczty niebieskiej w twoim królestwie. który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. amen.

Wszyscy dzielą się święconym jajkiem, zasiadają do stołu 
i spożywają śniadanie wielkanocne. Po śniadaniu modlą się 
słowami: za ten posiłek, za wszystkie twoje dobrodziejstwa i za 
powołanie nas do życia wiecznego chwalimy Ciebie, boże, przez 
zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa. amen.

Można także zaśpiewać pieśń wielkanocną.


