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Wielki Czwartek – kolacja z obrzędem obmycia nóg
W Wielki Czwartek, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, główny celebrans, którym jest w katedrze
biskup, a w parafii proboszcz, może obyć nogi wybranym wiernym. Od wieków byli to mężczyźni, ale papież Franciszek rozszerzył ten gest na kobiety. W tym szczególnym czasie, kiedy święta
przeżywamy w domu, i kiedy obmycie nóg nie odbędzie się w kościołach, warto zastanowić się
czy nie moglibyśmy przeżyć tego obrzędu w naszym domu? Zanim ktokolwiek o tym zdecyduje,
trzeba porozmawiać i wspólnie podjąć decyzję czy jesteśmy na taki gest wobec siebie gotowi.
Obmywając bliźnim nogi nie manifestujemy swojej wyższości, ale raczej chcemy przyznać
się do tego, że jesteśmy słabi, że nie potrafimy służyć sobie nawzajem tak, jak pragnie tego
Chrystus. Naśladując Jego gest, prosimy, by uzdalniał nas do postawy służebnej. Ta celebracja
może służyć także pojednaniu między ludźmi, którzy czasem ranią i krzywdzą się wzajemnie.
Osobą, która obmywa nogi, może być ojciec rodziny, który czyni to wobec żony i dzieci. Można
przeprowadzić to także w ten sposób, że siadamy w kręgu i po kolei jeden drugiemu obmywa
nogi, także dzieci rodzicom. Ważne, by zachować przy tym naturalność i stosowną powagę.
Celebracja obmycia nóg w rodzinie może mieć miejsce wieczorem, po przeżyciu Mszy Wieczerzy Pańskiej transmitowanej z kościoła i na zakończenie kolacji, która mogłaby mieć bardziej
uroczysty charakter, z modlitwą przed posiłkiem i zapaloną świecą.
Podejmując gest obmycia nóg, należy przygotować Biblię, świecę na stole, miskę, naczynie
z wodą, ręcznik i miejsca siedzące dla wszystkich, którzy będą uczestniczyć w tym obrzędzie.
Wprowadzenie
Prowadzący: W Wieczerniku, podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus pokazuje swoim uczniom,
jak powinni traktować się wzajemnie. Obmył im nogi, dając przykład, by i oni tak czynili.
Zgodnie z tradycją Kościoła, każdego roku podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, może odbyć
się obrzęd umycia nóg wybranym osobom. Gest ten oznacza służbę i miłość Chrystusa, który
przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale aby służyć. Dziś chcemy przeżyć ten obrzęd w naszej
rodzinie. Chcemy prosić Chrystusa, by pomagał nam z miłością i szacunkiem odnosić się do
siebie, byśmy mogli zawsze na siebie liczyć i byli gotowi wzajemnie sobie pomagać. Zanim
to uczynimy zasiądźmy do wspólnej kolacji.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Prowadzący: Boże, nasz Ojcze! W dniu, w którym Twój Syn spożył z uczniami Ostatnią Wieczerzę zasiadamy do stołu, by zjeść wspólnie kolację. Prosimy, pobłogosław nas i te dary, które
z Twojej szczodrobliwości spożywać będziemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Po zakończeniu posiłku możemy zaśpiewać te lub inne stosowne pieśni: „Pan Wieczernik
przygotował”, „Kochajmy Pana”, a następnie przystąpić do obrzędu obmycia nóg.
Prowadzący: Panie Jezu, dziękuję, że jesteśmy tu razem, że jako rodzina możemy się modlić
w dniu, kiedy wspominamy ustanowienie przez Ciebie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Ty wiesz, że nie mogliśmy być dzisiaj w kościele, by podziękować Ci za te Dary, przez
które pokazujesz nam, jak nas kochasz. W czasie Ostatniej Wieczerzy obmywając uczniom
nogi pokazałeś, jak bardzo są dla Ciebie ważni. Dziś chcemy w naszym domu powtórzyć to,
co wydarzyło się w Wieczerniku: będziemy obmywać sobie nogi. Bądź z nami Jezu i ucz nas
kochać się wzajemnie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii według św. Jana (J 13, 1-15)
Z Ewangelii według św. Jana:
1 Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego
świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. 2 W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, 3 wiedząc,
że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, 4 wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. 5 Potem nalał wody do
miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.
6 Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?»
7 Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to
wiedział». 8 Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział
mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». 10 Powiedział do niego Jezus:
«Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale
nie wszyscy». 11 Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście
czyści». 12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do
nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?13 Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”
i dobrze mówicie, bo nim jestem. 14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to
i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście
i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.
W chwili ciszy pomyślmy o tym, co wydarzyło się w Wieczerniku.
Prowadzący: Pan Jezus obmywając uczniom nogi powiedział: dałem wam przykład, abyście
i wy tak czynili. Chcemy teraz w naszej rodzinie, w naszym Kościele domowym obmyć sobie
nogi. Niech w tym geście będzie obecny Jezus, niech uczy nas jak kochać.
Następuje obrzęd obmycia nóg.
Prowadzący: Złączmy się teraz w modlitwie, której nauczył na Jezus Chrystus:
Wszyscy: Ojcze nasz…
Prowadzący: Chcemy teraz pomodlić się za kapłanów i o powołania kapłańskie:
Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Prosimy, daj światu świętych kapłanów, daj prawdziwych Twoich świadków. Naucz nas wspierać ich w posłudze naszą modlitwą i ofiarą. Niech zawsze prowadzą nas na spotkanie z Tobą w Twoim królestwie, gdzie
Ty żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Prowadzący: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.
Na zakończenie możemy zaśpiewać te lub inne stosowne pieśni: „Boże w dobroci”, „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
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