
Klasa III- religia
Temat: Ustanowienie Eucharystii

•Zapoznajcie się z prezentacją o Wielkim 
Czwartku

•Przeczytajcie  fragment Ewangelii: Łk 22,7 -17.



Wielki Czwartek
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Puste tabernakulum

Przygotowanie do Triduum
Paschalnego zaczyna się w 
Wielką Środę. Tabernakulum 
powinno być w Wielki czwartek 
puste, bez Najświętszego 
sakramentu. W Wielką Środę 
trzeba je opróżnić.   

Doświadczenie pustego 
tabernakulum jest pożyteczne w 
sensie psychologicznym. 
Przyzwyczajamy się do Jego 
obecności w tabernakulum. 
Kiedy odkryjemy, że Go tam nie 
ma, daje nam to do myślenia.

ppp.opole.pl



Stare i świeże oleje

W Wielką Środę spala się stare oleje, używane 

do namaszczeń kapłańskich  czy chrzcielnych 

oraz namaszczenia chorych.



• W Wielki 

Czwartek rano 

biskup w katedrze 

celebruje 

Eucharystię i 

konsekruje świeże 

oleje. Msza św. w 

katedrze jest jedyną 

ranną Mszą św. w 

całej diecezji.

gsd.gda.pl



• Wielki Czwartek 

jest dniem 

ustanowienia 

Sakramentu 

Kapłaństwa, 

księża odnawiają 

wtedy 

przyrzeczenia, 

które składali w 

dniu święceń.

liturgia.wiara.pl



Mandatum 

(łac. przykazanie)
Liturgiczny obrzęd umycia nóg w podczas 

Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki 
Czwartek. Główny celebrans umywa nogi 

dwunastu mężczyznom na pamiątkę 
umycia przez Chrystusa nóg dwunastu 

Apostołom w Wieczerniku. Moment ten 
został opisany w Ewangelii wg św. Jana.

Nazwa obrzędu pochodzi od pieśni, 
zazwyczaj towarzyszącej tej części liturgii: 

"Przykazanie nowe daję wam..." 
("Mandatum novum do vobis...").
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Umycie nóg 

Opisując ten moment św. Jan w Ewangelii akcentuje 

go mocniej niż moment ustanowienia Eucharystii. 

Św. Jan zazwyczaj zawraca uwagę nie na to, co 

zostało ustanowione, ale jakie to ma znaczenie. Pan 

Jezus ustanawiający Eucharystię jest kimś, kto jakby 

nam nogi umywał. Przyszedł aby służyć i wykonuje 

najniższą posługę, posługę najmniej ważnego sługi w 

całym niewolniczym jeszcze wtedy świecie.



Oto czynię wszystko nowe

Pierwszy klucz do odczytania Triduum
Paschalnego to „nowość”.                                                                         

Oto wszystko czynię nowe.

Wymienia się materia sakramentów, Eucharystia 
będzie od Wielkiego Czwartku nowa, oleje będą nowe, 

kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia, a bardzo 
stara tradycja kazała jednać z Kościołem 

grzeszników. Kiedy w pierwszym tysiącleciu 
obowiązywała długa pokuta kanoniczna, czasami 
wieloletnia, publiczni pokutnicy właśnie w Wielki  

Czwartek otrzymywali rozgrzeszenie.



To jest dzisiaj

Słowa, na które szczególnie warto 

zwrócić uwagę

w Wielki Czwartek padają               

w czasie modlitwy eucharystycznej.

W Wielki Czwartek, jedyny raz w 

roku, Pierwsza Modlitwa 

Eucharystyczna brzmi:

„On to w dzień przed męką, 

to jest dzisiaj, wziął chleb w 

swoje święte i czcigodne 

ręce…”

monolith.pl



To co wydarzyło się historycznie dwa 

tysiące lat temu staje się realnie obecne 

w tej chwili w sposób tajemniczy, 

mówimy: sakramentalny. Wiemy, że 

działa Duch Święty, moc słowa 

Pańskiego, Jego wola, ale nie wiemy, jak 

to się dzieje. Pan każe nam w tym czasie 

przeżywać tę rzeczywistość, tak 

jakbyśmy byli uczestnikami Wieczernika. 

Jakby ten czas, który znamy, przestał 

mieć znaczenie, jakby znaczenie miał 

tylko czas święty, czas, który odlicza 

nasze życie ku zmartwychwstaniu.

liturgia.wiara.pl



Adoracja 

Kiedy kończy się liturgia wielkoczwartkowa, 

następują obrzędy wzięte głównie z różnych tradycji 

średniowiecznych.

Przede wszystkim odbywa się przeprowadzenie w 

procesji Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Adoracji.

Następnie do północy ma miejsce uroczysta adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Po północy adoracja traci 

swój uroczysty charakter, ponieważ wchodzimy w 

tajemnicę Wielkiego Piątku.



Ogrodzie Oliwny..

monolith.pl
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Liturgia Słowa Wielkiego Czwartku

• Czytanie z Księgi Wyjścia

• Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła 

Apostoła do Koryntian

• Słowa Ewangelii według św. Jana



ppp.opole.pl


