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Wszechmog ący, wieczny Bo Ŝe, obchodzimy 
pamiątkę najświętszej Wieczerzy, podczas 

której Twój Jednorodzony Syn maj ąc si ę 
wydać na śmierć pozostawił Ko ściołowi 

now ą wiekuist ą Ofiarę i Uczt ę swojej miło ści; 
spraw, aby śmy z tak wielkiego misterium 

czerpali pełni ę miło ści i Ŝycia. 
Kolekta z Wieczerzy Pańskiej. 
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MSZA KRZYśMA 
W Wielki Czwartek celebrowana jest Msza krzyŜma (łac. Missa christmatis) pod przewodnictwem Biskupa diecezjalnego. 
W czasie liturgii konsekruje się KrzyŜmo (łac. Chrisma) i błogosławi oleje chorych i katechumenów. 
W liście ogólnym kongregacji Kultu BoŜego z 1988 roku: „Msza krzyŜma, w której biskup, koncelebrując ze swoim 
prezbiterium jest ujawnieniem jedności prezbiterów ze swoim biskupem w jednym i tym samym kapłaństwie i posłudze 
Chrystusa. Na tę Mszę winni być zaproszeni prezbiterzy z róŜnych stron diecezji, aby koncelebrowali z biskupem jako 
jego świadkowie i współpracownicy w poświęceniu krzyŜma oraz jako pomocnicy i doradcy w codziennym posługiwaniu”. 

W czasie liturgii konsekruje się krzy Ŝmo , które przygotowuje się z oleju roślinnego (najczęściej  
z  oliwek)  i  aromatycznego  balsamu.  KrzyŜma  uŜywa  się  podczas  sakramentu  chrztu, 
bierzmowania, kapłaństwa oraz w czasie konsekracji  kościoła i  ołtarza. „KrzyŜmo (myron), 
słuŜące  do  namaszczenia,  jest  znakiem  sakramentalnym  pieczęci  daru  Ducha  Świętego”.  
(por. KKK 1183). Konsekracji krzyŜma moŜe dokonać jedynie biskup. 
Pozostałe  oleje  święte  (łac.  olea  sacra),  równieŜ  przygotowuje  się  z  oleju  roślinnego.  
Olej chorych  stosuje się w czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych. W Ewangelii 
wg  św.  Marka  czytamy,  Ŝe  apostołowie  „wielu  chorych  namaszczali  olejem  i  uzdrawiali.”  
(por. Mk 6, 13). Olej katechumenów stosuje się przed chrztem katechumenów, czyli dorosłych 
przyjmujących ten sakrament.  
Zgodnie z tradycją  Mszę  krzyŜma sprawuje się  w Wielki  Czwartek  w godzinach rannych. 
Konsekrowane krzyŜmo i  błogosławione oleje powinny trafić  jak  najszybciej  do wszystkich 
ośrodków  duszpasterskich.  Oleje  święte,  pozostałe  z  zeszłego  roku  winny  być  spalone.  
Oleje święte powinny być godnie przechowywane i stosowane tylko do celów liturgicznych.  
Do uczestnictwa w liturgii Mszy krzyŜma zaproszeni są wierni świeccy, aby łącząc się w modlitwie 
z obecnymi prezbiterami, prosili o świętość dla nich. Wielki Czwartek jest bowiem pamiątką 
ustanowienia kapłaństwa i w czasie liturgii zostają odnowione przyrzeczenia kapłańskie. W tym 
dniu szczególnie naleŜy pamiętać w modlitwie o duchownych. 
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ŚWIECA PASCHALNA 
Paschał jest to duŜa, bogato ozdobiona świeca, którą zapala się uroczyście  

w Wigilię Paschy, podczas liturgii światła. Gdy ziemię ogarną ciemności, chrześcijanie 
przychodzą na nocne czuwanie poprzedzające Zmartwychwstanie Jezusa. 

Celebrans poświęca ogień, aby rozpalał wielkie pragnienie nieba, a następnie 
paschał. Kreśli na nim znak krzyŜa oraz greckie litery A i Ω, wypisuje cyfry bieŜącego 
roku 2006, ozdabia go pięcioma ziarnami kadzidła, zapala od płonącego ognia  
i w uroczystej procesji wnosi do ciemnego kościoła, śpiewając trzykrotnie: Światło 
Chrystusa. 

Od paschału wierni zapalają przyniesione w noc wielkanocnego czuwania 
świece i to światło trzymają podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Światło tej 
świecy plonie przez pięćdziesiąt dni przy ołtarzu, przypomina o zwycięstwie Chrystusa 
nad śmiercią i grzechem, głosi chwałę zmartwychwstałego Pana, który jest 
niegasnącym światłem wiary dla ochrzczonych. Od uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego umieszcza się paschał przy chrzcielnicy i od niego rodzice zapalają świecę 
chrzcielną dziecka. 

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 
Antyfona na procesję rezurekcyjną. 

 

Z okazji Świąt 
Wielkanocnych, 
Redakcja i Koło 

Liturgiczne  
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Duchownego w Parady Ŝu,  
Ŝyczy wszystkiego tego,  
co najlepsze od Boga.  

Oby skrzydła wiary przykryły 
zwątpienie i smutek, i uniosły 

serca ponad przemijanie, 
radujmy si ę zatem i cieszmy. 

Patrzmy w przyszło ść z 
ufno ścią i nadziej ą!. Niech Bóg 

zsyła na Was łaski  
i wnosi szcz ęście do Waszego 

rodzinnego Ŝycia. 


