
ŚWIĘTOWANIE W DOMU

1. Umycie nóg
 

Pięknym momentem rozpoczęcia wspólnego
świętowania będzie obrzęd umycia nóg

domownikom przez ojca rodziny lub wspólnie
sobie nawzajem. Ten gest uświadomi nam, że

mamy sobie nawzajem pomagać i służyć. Obrzęd
umycia nóg niech poprzedzi czytanie fragmentu
Ewangelii św. Jana (J 13,1 – 17) oraz modlitwa:

Boże, miłości, dałeś nam przez swego
umiłowanego Syna przykazanie nowe, abyśmy się
wzajemnie miłowali, tą miłością, którą Ty sam nas

umiłowałeś — nas nędznych, niegodnych,
zbłąkanych, tą miłością, która sprawiła, żeś nam

dał swego Umiłowanego Syna, aby był naszym
Zbawieniem i naszym życiem. Prosimy Cię, Panie,
daj nam na czas naszego przejścia przez ziemię
zdolność zapominania krzywd, czyste sumienie,
szczerość myśli, i prawdę słowa. Stwórz w nas

serce zdolne kochać braci. Amen. (Rytuał
rodzinny)



2. Łamanie chleba
Głowa rodziny bierze do ręki chleb lub kromkę – najlepiej jakby to był chleb

upieczony w domu (dzieci też można w to zaangażować) i rozdaje po kawałku
wszystkim zebranym, wspominając łamanie Chleba przez Jezusa podczas Ostatniej

Wieczerzy. Można tę czynność poprzedzić modlitwą, np.
Panie Jezu, Ty w Wielki Czwartek, w ostatni wieczór przed swoją Męką gorąco

pragnąłeś spożyć ze swoimi ukochanymi uczniami Wieczerzę Paschalną. Wziąłeś
wtedy w swoje ręce chleb, błogosławiłeś go, łamałeś i podałeś im mówiąc: Bierzcie
i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich napełniony winem i składając dzięki
Twojemu Ojcu, podałeś ten kielich swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego
wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi mojej, nowego i wiecznego Przymierza, która
za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To kazałeś im czynić

na swoją pamiątkę. Chcemy teraz podzielić się tym chlebem i przyjąć go tak,
jakbyśmy przyjmowali Ciebie w Chlebie Eucharystycznym. Wiemy, że to nie Ty, ale
prosimy: Przyjdź do nas, do naszych serc tak, jakbyś przyszedł w Komunii. Przyjdź

i zamieszkaj w nas. Przyjdź ze swoją miłością i ze swoją mocą. Przyjdź, abyśmy
kochali się nawzajem, jak Ty nas ukochałeś i kochasz. Amen.

Teraz niech „głowa rodziny” podzieli chleb, który trzyma w rękach, rozrywając go
na cząstki i w milczeniu rozda je pozostałym. W ciszy spożyjcie ten kawałek
chleba, prosząc Jezusa, aby przyszedł do was – w ten sposób, jeśli możecie,

przyjmijcie dziś Komunię Duchową.
Spożywając kolację, nie spieszcie się. Cieszcie się swoją obecnością. Powiedzcie
sobie coś miłego - że się kochacie. Nie uciekajcie od stołu za szybko. Jezus tam z

wami będzie siedział milczący i cieszył się miłością między wami.
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3. Domowa Ciemnica
 

Późniejszym wieczorem warto postarać się
o czas modlitwy na pamiątkę Jezusowej

modlitwy w Ogrodzie Oliwnym. Znów można
przeczytać odpowiedni fragment Ewangelii,

odmówić litanię do Krwi Chrystusa,
różaniec lub koronkę. Postarajcie się dać
Jezusowi tę godzinę obecności, o którą

prosił tamtej nocy uczniów, a którzy
zamiast czuwać, zasnęli.
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