
Nabożeństwo biblijne ku czci Matki Bożej Bolesnej
(Wielki Piątek wieczór)

P. – przewodnik / celebrans          W. – wszyscy          N. – imię
L. – lektor          R. – refren, odpowiedź

Pieśń do Matki Bożej Bolesnej

Znak krzyża i pozdrowienie

P. Według pięknego i starodawnego zwyczaju Kościoła gromadzimy się w wieczór Wielkiego 
Piątku u boku Maryi Matki Jezusa i naszej Matki, aby w miłości przeżywać wraz z Nią 
dramatyczne wydarzenia męki i śmierci naszego Zbawiciela. Maryja jest wzorem i ucieleśnieniem 
całej wspólnoty wierzących. Z sercami pełnymi najgłębszej żałości łączmy się z bólem Maryi i z 
Nią błagajmy Jezusa o potrzebne nam łaski.

Pauza

P. Módlmy się. Ojcze Niebieski, kiedy Tw.j Syn został wywyższony na krzyżu, Jego Matka, 
Maryja, trwała przy Nim aż do końca, dzieląc Jego cierpienia. Zanim oddał ducha, ogłosił Ją naszą 
Matką, czyli Matką wszystkich odrodzonych w Duchu i wiodących życie chrześcijańskie.

W. Wychwalając współczującą miłość naszej Matki, / chcemy dla dobra całego Kościoła / 
jednoczyć się w naszym życiu z cierpieniami Chrystusa. / Niech Tw.j Kości.ł, którego wzorem jest 
Maryja, / zjednoczony z Chrystusem w Jego cierpieniach i śmierci, / nieustannie rodzi się do 
nowego życia. / Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. / Amen.

Wprowadzenie do czytania

P. Słowa z Księgi Lamentacji, które za chwilę usłyszymy, wspominają upadek i zniszczenie 
Jerozolimy, świętego miasta Ludu Bożego, które zostało zburzone przez Babilończyków w 587 r. 
przed Chrystusem. Kościół widzi w tych tekstach obraz Maryi, Matki Bolesnej, w jej największym 
smutku, gdy umiłowany Syn umierał na krzyżu. Spróbujmy wczuć się w Jej boleść.

L. Pierwsze czytanie: Lm 1,2.6.12

(po każdym wersecie należy zachować chwilę milczenia)

P. lub L. Ewangelia: J 12,37‒50  lub  J 12,23‒37

Homilia lub medytacja w ciszy

Prośby

P. Ojcze Niebieski, cierpienia, śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna wyjednały nam Ducha 
Świętego – największy ze wszystkich darów. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Jezusa i naszej 
Matki, spraw, abyśmy zawsze korzystali z owoców męki Chrystusa. Udziel nam także na nowo 
darów Twojego Ducha. Ciebie prosimy…
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R. Wysłuchaj nas, Panie.

P. Panie Jezu, wiara Twojej dziewiczej Matki nigdy się nie zachwiała. Udziel nam niezłomnej 
wiary w chwilach nieszczęścia i udręki. Ciebie prosimy… R.

P. Panie Jezu, Maryja powiedziała tylko raz: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według
twego słowa!”. Tę postawę zachowała w każdej próbie, a szczególnie w chwili śmierci swego Syna.
Udziel nam łaski, abyśmy zawsze z miłością poddawali się Twojej woli za przykładem Maryi. 
Ciebie prosimy… R.

P. Panie Jezu, błogosław tym, którzy przewodzą Twojemu Kościołowi. Niech ich gorliwa wiara 
jaśnieje wśród wielu prób i prześladowań, które dzisiaj spotykają Twój Kościół i jego sługi. Ciebie 
prosimy… R.

P. Panie Jezu, Ty przypieczętowałeś Nowe Przymierze swoją Krwią, która w cudowny sposób jest 
realnie obecna podczas każdej Mszy świętej. Napełnij nas, podobnie jak Maryję i pierwszych 
chrześcijan, silną i żywą wiarą, gdy przyjmujemy Twoje Ciało i Krew jako nasz rzeczywisty 
Pokarm i Napój. Ciebie prosimy… R.

P. Panie Jezu, wielu ludzi cierpi dzisiaj samotnie z powodu różnych chorób. Inni marnieją w 
więzieniach, obozach pracy lub wprost na ulicy. Pozwól im doświadczyć takiej płomiennej miłości 
i wiary, jaką miała Maryja, aby tak jak Ona, mogli mieć udział w Twojej chwale na wieki. Ciebie 
prosimy… R.

P. Jezu, Synu Boga Żywego, Ty przyjąłeś ciało z Dziewicy Maryi, aby stać się naszą ofiarą i darem 
dla Ojca, aby stać się naszym pokarmem podczas eucharystycznej uczty, aby być miejscem uciecz-
ki w naszych codziennych próbach i pokusach. Nie dopuść, byśmy poddawali się zniechęceniu lub 
rozpaczy, ale spraw, abyśmy stojąc z Maryją pod krzyżem, otrzymali Twego Ducha odwagi i miłoś-
ci, a kiedy dobiegnie końca nasze krótkie życie, daj nam udział w radościach przeznaczonych dla 
wszystkich, którzy wiernie wytrwali przy Tobie aż do końca. Ciebie prosimy… R.

P. Módlmy się.

W. Boże, niech boleść Dziewicy Matki, / połączona z Jej macierzyńskim wstawiennictwem przed 
tronem Boskiego Syna, / wyjedna nam nową moc, / abyśmy nosili nasz krzyż dobrowolnie i 
odważnie / jak prawdziwi naśladowcy Jezusa Chrystusa, Pana naszego. / Amen.

Pieśń
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