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WIELKI CZWARTEK
1. Komentarz wstępny przed rozpoczęciem uroczystości.
2. Procesja długą drogą - śpiew .....
3. śyczenia i kwiaty dla księŜy w dniu ich święta.
4. Okadzenie ołtarza, a następnie znak krzyŜa i pozdrowienie.
5. Komentarz przed hymnem "Chwała na wysokości Bogu" ; po tym hymnie organy milkną do Wigilii
Paschalnej.
6. Liturgia słowa.
7. Po homilii komentarz przed obrzędem umycia nóg; w czasie samego obrzędu śpiew .....
8. Po modlitwie powszechnej komentarz wprowadzający w procesją z darami.
9. Procesja z darami i pieśń.....
10. Po komunii św. śpiew na uwielbienie........
11. Ogłoszenia i komentarz przed przeniesieniem Najśw. Sakramentu do tzw. ciemnicy.
12. Procesja do ciemnicy i pieśń......
WIELKI PIĄTEK
1. Procesja długą drogą w ciszy.
2. Liturgia słowa.
3. Modlitwa powszechna.
4. Procesja z KrzyŜem w ciszy.
5. Odsłonięcie KrzyŜa, komentarz i adoracja, podczas której śpiew.... (śpiew niezbyt długi)
6. Komentarz. Przyniesienie Najśw. Sakramentu w ciszy. Obrzędy komunii, podczas rozdawania Komunii śpiew
7. Procesja do Grobu Pańskiego i śpiew........
8. Modlitwa przed Najśw. Sakramentem w Grobie Pańskim

WIGILIA PASCHALNA
1. Komentarz przed rozpoczęciem.
2. Procesja na zewnątrz świątyni i komentarz przed Obrzędem Światła.
3. Obrzęd Światła.
4. Komentarz i procesyjne wniesienie paschału do świątyni
5. Komentarz i Exsultet.
6. Komentarz i liturgia słowa:
a) po trzech pierwszych czytaniach psalm i modlitwa kapłana
b) po trzecim czytaniu ponadto komentarz i "Gloria", podczas którego odzywają się organy
c) epistoła i psalm allelujatyczny
d) Ewangelia i kazanie
7. Liturgia chrzcielna
a) komentarz i litania do Wszystkich Świętych śpiewana
b) komentarz i błogosławieństwo wody do pokropienia oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
c) pokropienie, podczas którego śpiew....
8. Modlitwa powszechna
9. Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną i śpiew......
10. Modlitwa Eucharystyczna, obrzędy komunii; w czasie rozdawania Komunii św. śpiew...........
11. Po modlitwie po komunii i ogłoszeniach procesja do Grobu Pańskiego
12. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
13. Wprowadzenie kapłana i procesja rezurekcyjna wokół świątyni – 1x, podczas której śpiew..............
14. Powrót do ołtarza głównego, hymn "Ciebie Boga wysławiamy"
15. Modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
16. Śpiew na zakończenie.

