Wielki Czwartek
1. Procesja wejścia

Komentarz wstępny przed rozpoczęciem
celebracji. [Kornelisz Częczek]
[komentarze jeszcze potem będą -gdzie dokładnie to się okaże :) ]

Zasypanie następuje w zakrystii,
procesja liturgiczna ustawia się przed kościołem,
najpierw idą nawikulariusz niosący łódkę z
kadzidłem i turyferariusz niosący trybularz
(nawikulariusz idzie po lewej stronie
turyferariusza) [Filip Krzeczowski, Michał
Czwórnóg], nastęnie ceroferariusze [Jan Borowiec,
Przemek Trytko] niosący akolitki i za nimi
krucyferariusz [Tomek Ciurej] niosący Krzyż. Za
nimi idzie Liturgiczna Służba Ołtarza, następnie
niosący Ewangelistarz [Maciej Czwórnóg].
Następnie idą koncelebransi wraz z głównym
celebransem.
Po dojściu do ołtarza procesyjnie skłon głowy a
następnie okadzenie ołtarza i Krzyża.
2. Obrzędy wstępne i Liturgia Słowa
Ksiądz rozpoczyna Celebracje Eucharystyczną z
miejsca przewodniczenia [Maciej Czwórnóg, Jakub
Ptaśnik - Mszał i mikrofon do księdza].
Podczas Gloria wszystkie możliwe dzwony biją
(wraz z gongiem i sygnaturką, te na wieży też)
[sygnaturka - Filip Krzeczowski, dzwonki procesyjne Tomek Ciurej, Jan Borowiec, gong - Paweł Śledź,
dzwony kościelne - uruchamia Siostra Wieńczysława].
Od tej pory, aż do Wigilii Paschalnej wszystkie
dzwony milkną, od tej pory używamy kołatek.
Następnie komentarz przed Liturgią Słowa
[Korneliusz Częczek].
Pierwsze czytanie [Paweł Śledź]
Drugie czytanie [Jakub Ptaśnik]
Nawikulariusz i turyferariusz podchodzą do
głównego celebransa w celu zasypania kadzidła.
Następnie wraz z ceroferariuszami wędrują
przed ołtarz, aby za moment wraz z księdzem
odczytującym tekst Ewangelii przejść do
ambony. Turyferariusz podchodzi do
odczytującego Ewangelię w celu okadzenia
Księgi.
Ewangelia [Ks. Proboszcz]
Modlitwa powszechna [Kamil Bysiek]

3. Liturgia Eucharystyczna

Po zakończeniu Modlitwy powszechnej
następuje przygotowanie ołtarza [Maciej
Czwórnóg, Jakub Ptaśnik- mikrofon+mszał, Maciej
Pytel, Bartek Stec - puszki +kielich+ wino+woda+
lavabo]. Po Modlitwie nad darami, okadzenie
darów, ołtarza i Krzyża (Mszał zostaje na
ołtarzu).
Następnie okadzenie celebransa i ludu (lud
wstaje na okadzenie celebransa) .
Przeistoczenie [kołatki -Gabryś Żurek, Kuba
Pacocha, Kacper Kruczek]
Turyferariusz wychodzi na przeistoczenie i
okadza Najświętszy Sakrament.

4. Obrzęd Komunii

Pateny: Paweł Śledź, Michał Pytel, Mateusz Biedroń,
Łukasz Trytko

5. Przeniesienie Najświętszego
Sakramentu

Po modlitwie po Komunii kapłan, stojąc przed
ołtarzem, nakłada kadzidło do trybularza, klęka i
okadza Najświętszy Sakramnet potrójnym
rzutem. Następnie otrzymuje welon, bierze
puszkę i okrywa ją welonem.
Welony [Michał Pytel, Przemek Broniek, Radek
Świerzb, Kamil Bysiek]
W procesji prowadzi Krzyż, a przy Najświętszym
Sakramencie idzie nawikulariusz i turyferariusz
oraz ceroferariusze [tak jak wyżej]
Obnażenie ołtarza [Maciej Czwórnóg, Paweł
Ryndak]

