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OBRZĘDY WEJŚCIA
Gdy wszyscy się zgromadzą, wierni powinni razem odczytać jeden z niżej podanych psalmów lub
odśpiewać pieśń na wejście.

Psalm 46
Wszyscy:

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Przeto się nie boimy,
choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.
Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem:
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.
Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże –
uświęcony przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;
Bóg mu pomoże o brzasku poranka.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
Głos Jego zagrzmiał – rozpłynęła się ziemia:
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki, łamie włócznie,
tarcze pali w ogniu.
Zatrzymajcie się i we Mnie uznajcie Boga,
wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz,
i na wieki wieków. Amen.

lub Psalm 118
Wszyscy:

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
W ucisku wzywałem Pana,
Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.
Niczego się nie boję,
bo Pan jest ze mną!
Lepiej się uciekać do Pana
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana
niż pokładać ufność w książętach.
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto,
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia
w namiotach sprawiedliwych.
Prawica Pańska moc okazała,
prawica Pańska wzniesiona wysoko.
Nie umrę, ale żyć będę
i głosić dzieła Pana.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz,
i na wieki wieków. Amen.

ROZPOCZĘCIE
Celebrans po okadzeniu ołtarza rozpoczyna:

Celebrans:
Wszyscy:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Swiętego.
Amen.

Albo:

Celebrans:
Wszyscy:

Błogosławione królestwo Ojca i Syna, i Ducha Swiętego,
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

POZDROWIENIE
Celebrans: Pan z wami.
Wszyscy:
I z duchem twoim.
Albo:

Celebrans:
Wszyscy:

Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, Ojca naszego,
i Pana Jezusa Chrystusa niech będą z Wami.
I z duchem Twoim.

Od Wielkanocy do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego używa się:

Celebrans:
Wszyscy:

Alleluja. Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następują słowa powitania i wprowadzenia w liturgię dnia.

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Wszyscy:

Albo:
Wszyscy:

Albo:
Wszyscy:

Duchu Święty, dla Ciebie wszystkie serca są otwarte,
wszystkie pragnienia znane i tajemnice nie są ukryte.
Oczyść nasze myśli i serca, byśmy mogli
doskonale Cię kochać i uwielbiać Twoje Święte Imię.
Przyjdź i zamieszkaj w nas. Amen.
Modlitwa św. Efrema
Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy,
Ty, który jesteś wszędzie i wszystko wypełniasz,
Skarbnico dóbr i Dawco życia,
przyjdź, uczyń w nas swe mieszkanie.
Oczyść nas z wszelkiej nieczystości, zbaw nasze dusze,
Ty, który jesteś dobry.
Modlitwa św. Augustyna
Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to,
co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.

Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego,
co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.
SPOWIEDŹ POWSZECHNA
Spowiedź powszechną według podanego niżej porządku można sprawować przed rozpoczęciem Liturgii
Eucharystii. W takim przypadku teraz następuje Kyrie eleison.
Celebrans lub diakon wzywa wiernych do pokuty. Następuje chwila ciszy.

Celebrans:

Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział:
Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu, Bóg nasz, Pan, jest jedyny.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całym swoim umysłem i ze wszystkich sił.
Drugie jest to: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
Nie ma innego przykazania większego od tych.
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Wszyscy:

Amen! Panie, zmiłuj się nad nami!

Albo:
Wszyscy:

Wszechmogący Boże, Ojcze naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, Stworzycielu wszystkich rzeczy,
Sędzio wszystkich ludzi. Uznajemy i wyznajemy
bolesne i okrutne grzechy, które tak często popełniamy
myślą, mową i uczynkiem przeciwko Twojemu
majestatowi, prowokując Twój sprawiedliwy gniew
i oburzenie wobec nas.

Albo:
Wszyscy:

Miej miłosierdzie nad nami, nasz najmiłosierniejszy Ojcze.
Przez Jezusa Chrystusa okaż nam łaskę przebaczenia
grzechów, które w sercu nosimy i Tobie wyznajemy.
Pomóż nam odnowić relacje z Tobą, braćmi i siostrami
oraz całym Twoim stworzeniem.

Albo:
Wszyscy:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam,
bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową,
uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina,
moja bardzo wielka wina.

Celebrans udziela rozgrzeszenia:
Celebrans:
Wszyscy:

Boże, zmiłuj się nad nami. Odpuść nam nasze grzechy i przez Twoją
łaskę wprowadź nas + do życia wiecznego.
Amen.

Albo:
Celebrans:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć
i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Swiętego
na odpuszczenie grzechów, niech wam udzieli przebaczenia + i pokoju.

Wszyscy:

Amen.

WEZWANIA DO CHRYSTUSA
Znaczenie Kyrie najlepiej oddaje tłumaczenie: Panie zmiłowania, Chryste zmiłowania. Jest to uwielbienie
skierowane do Chrystusa. Wypada, aby było śpiewane zgodnie z charakterem uwielbiającym. Kyrie to
radosny, powitalny okrzyk ku czci Chrystusa, który jest głównym adresatem tych aklamacji.

Celebrans:
Wszyscy:

Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

Celebrans:
Wszyscy:

Christe eleison.
Christe eleison.

Celebrans:
Wszyscy:

Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

HYMN CHWAŁA NA WYSOKOŚCI
Odmawia się w niedziele i święta poza Okresem Adwentu i Przygotowania Paschalnego.

Wszyscy:

Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię.
Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba,
Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nami.
Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.
Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

KOLEKTA
Po skończeniu hymnu celebrans ze złożonymi rękami mówi:

Celebrans:

Módlmy się.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy. Celebrans może w tym miejscu wspomnieć szczególną intencję
modlitewną.
Kolekta składa się z trzech części: wspomnienia dzieł Boga, prośby oraz wezwania Chrystusa-Pośrednika.
Celebrans odmawia modlitwę z rozłożonymi rękami. Po jej zakończeniu lud odpowiada:

Wszyscy:

Amen.

LITURGIA SŁOWA
Lektor udaje się na odpowiednie miejsce i odczytuje pierwsze czytanie. Następnie psalmista (kantor)
śpiewa lub recytuje psalm. Wszyscy powtarzają refren. Jeżeli jest drugie czytanie, lektor odczytuje je tak
jak poprzednio. Lektor zaznacza koniec każdego czytania słowami:

Lektor:
Wszyscy:

Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.
Bogu niech będą dzięki.

Po drugim czytaniu lub, jeśli go nie ma, bezpośrednio po psalmie następuje aklamacja Alleluja (w Okresie
Przygotowania Paschalnego zastępuje ją zawołanie Chwała Tobie, Słowo Boże / Chwała Tobie, Królu
wieków). Po aklamacji celebrans lub diakon udaje się na miejsce właściwe dla odczytania Ewangelii.

Celebrans:
Wszyscy:

Pan z wami.
I z duchem Twoim.

Celebrans:
Wszyscy:

Słowa Ewangelii według świętego N.
Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste.

W tym miejscu można okadzić księgę Ewangeliarza. Po okadzeniu następuje odczytanie Ewangelii.
Aby zaznaczyć koniec, celebrans lub diakon mówi:

Celebrans:
Wszyscy:

Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste.

W tym miejscu celebrans może uczynić znak krzyża Ewangeliarzem. Można też podać go uczestnikom
liturgii do ucałowania na znak szacunku oraz pragnienia wypełniania woli Boga w życiu.

HOMILIA
Po odczytaniu Ewangelii celebrans lub inna przygotowana i wyznaczona do tego osoba powinna wygłosić
homilię.

WYZNANIE WIARY
Konstantynopolitańskie wyznanie wiary
Wszyscy:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony
przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga,
Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy
z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem
został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie
i chwałę; który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Albo:
Apostolski symbol wiary
Wszyscy:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Marii Panny.
Umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł
i pogrzebion; zstąpił do otchłani.
Trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych
i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Albo:
Atanazjański symbol wiary
Odmawia się m.in. w Uroczystość Najświętszej Trójcy:

Wszyscy:

Wiara katolicka polega na tym,
abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności.
Ani nie mieszając Osób, ani nie rozdzielając istoty.
Inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego.

Lecz Ojca i Syna, i Ducha Świętego jedno jest Bóstwo,
równa chwała, współwieczny majestat. Jaki Ojciec, taki Syn,
taki Duch Święty. Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn,
niestworzony Duch Święty. Niezmierzony Ojciec,
niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty.
Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty.
A jednak nie trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty.

Jak i nie trzej niestworzeni, ani trzej niezmierzeni,
lecz jeden niestworzony i jeden niezmierzony.
Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn,
wszechmocny i Duch Święty. A jednak nie trzej wszechmocni,
lecz jeden wszechmocny. Podobnie Bogiem jest Ojciec,
Bogiem Syn i Bogiem Duch Święty.
A jednak nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg.
Tak też Panem jest Ojciec, Panem Syn, Panem Duch Święty.
Jednak nie trzej panowie, lecz jeden jest Pan.
Ponieważ jak każdą z osób osobno Bogiem i Panem prawda
chrześcijańska wyznawać nam każe, tak katolicka religia
zabrania nam mówić o trzech bogach lub trzech panach.
Ojciec przez nikogo nie został uczyniony ani stworzony,
ani zrodzony. Syn pochodzi z istoty Ojca, nie jest uczyniony
ani stworzony, lecz zrodzony.
Duch Święty pochodzi z istoty Ojca, nie jest ani uczyniony,
ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący.
Jeden więc jest Ojciec, a nie trzej ojcowie; jeden Syn,
a nie trzej synowie; jeden Duch Święty,
a nie trzej duchowie święci.
I nic w tej Trójcy nie jest wcześniejsze lub późniejsze,
nic większe lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości sobie
współwieczne i zupełnie równe.
Tak iż we wszystkim – jak już wyżej wypowiedziano –
trzeba czcić i jedność w Trójcy, i Trójcę w jedności.
Kto zatem chce być zbawiony, niech takie o Trójcy
ma przekonanie.

MODLITWA POWSZECHNA
W modlitwie powszechnej Lud Boży, spełniając powszechne kapłaństwo, modli się za wszystkich ludzi.
Wypada tę modlitwę odmawiać podczas każdej Liturgii Eucharystii, by w ten sposób zanoszono prośby
za Kościół; za tych, którzy nami rządzą; za tych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych;
za wszystkich ludzi i o zbawienie całego świata. Zwykle należy zachować następującą kolejność intencji:
1. za Kościół powszechny
2. za Reformowany Kościół Katolicki w Polsce oraz siostrzane wspólnoty
3. w potrzebach społeczności świeckiej
4. za tych, którzy znajdują się w trudnościach życiowych
5. za lokalną wspólnotę.
Wspólnota na wezwania modlitewne może odpowiadać tak:

Kantor:
Wszyscy:

Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.

Albo:
Kantor:
Wszyscy:

Panie, w Twoim miłosierdziu.
Wysłuchaj naszej modlitwy.

Na koniec modlitwy powszechnej celebrans dodaje:
Celebrans:
Wszyscy:

Ojcze Miłosierdzia,
Przyjmij te modlitwy, przez Twojego Syna,
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.

ZNAK POKOJU
Wstęp modlitwy można dostosować do okresu liturgicznego. Celebrans wprowadza w znak pokoju,
mówiąc tymi lub podobnymi słowami:

Celebrans:

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom:
Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego
Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź
do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy:
Celebrans:
Wszyscy:
Diakon:

Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
I z duchem twoim.
Przekażmy sobie znak pokoju.

PRZYGOTOWANIE DARÓW
Na ołtarz przynosi się chleb i wino. Celebrans, stojąc przy ołtarzu, bierze patenę z chlebem, unosi ją nieco
nad ołtarzem i mówi:

Celebrans:

Wszyscy:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata.
Dzięki Tobie mamy chleb, który nam z ziemi dałeś,
a przez pracę człowieka nadaje się do spożycia.
Prosimy, pobłogosław ten chleb, by stał się dla nas chlebem życia.
Błogosławiony jesteś, Jahwe, nasz Boże, teraz i na wieki.

Celebrans lub diakon wlewają do kielicha wino i wodę, mówiąc:

Celebrans:

Przez to misterium wina i wody daj nam, Boże, udział w Bóstwie
Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo.

Następnie celebrans bierze kielich z winem, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

Celebrans:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata.
Dzięki Tobie mamy wino, które nam z ziemi dałeś, owoc winnego
krzewu, który przez pracę człowieka nadaje się do spożycia.
Prosimy, pobłogosław to wino, by stało się napojem duchowym.

Wszyscy:

Błogosławiony jesteś, Jahwe, nasz Boże, teraz i na wieki.

Celebrans okadza ołtarz i święte dary. Następnie diakon lub inna osoba okadza celebransa
i zgromadzonych.

Celebrans:
Wszyscy:

Sławcie Pana wszystkie narody!
Chwalcie Go, wszystkie ludy.
Bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Celebrans:

Módlmy się, aby Bóg, Ojciec wszechmogący, przyjął naszą Eucharystię
na swoją chwałę i obdarzył nas miłosierdziem.
Amen.

Wszyscy:

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Celebrans rozpoczyna jedną z dwudziestu dwóch modlitw eucharystycznych. Każda zaczyna się od
dialogu:

Celebrans:
Wszyscy:

Pan z wami.
Albo: Celebrans:
I z duchem twoim.
Wszyscy:

Celebrans:
Wszyscy:

W górę serca.
Wznosimy je do Pana.

Celebrans:
Wszyscy:

Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe.

Pan jest tutaj.
Jego Duch jest z nami.

Celebrans z rozłożonymi rękami odmawia prefację. Po jej zakończeniu wszyscy śpiewają:

Wszyscy:

Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Sił i Mocy.
Niebo i ziemia są pełne Twojej chwały.
Hosanna na wysokościach.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokościach.

Celebrans kontynuuje modlitwę.
_________________________
(Tylko w Modlitwie XI wg Liturgii z Limy wierni, po niżej podanych słowach celebransa, odpowiadają:

Celebrans:
Wszyscy:

Przyjdź, Duchu Swięty!
Przyjdź, Duchu Święty!

W Modlitwie XI wg Liturgii z Limy po tych słowach wszyscy mówią dalej:

Wszyscy:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie,
które objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!

_________________________
Tylko w Modlitwie XX inspirowanej Kanonem Rzymskim wierni, po niżej podanych słowach celebransa,
odpowiadają:

Celebrans:
Wszyscy:

Przyjmij je, Panie!
Przyjmij je, Panie!

_________________________
Celebrans kontynuuje modlitwę.
Po zakończeniu modlitwy przez celebransa wszyscy mówią:

Wszyscy:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za poznanie,
które objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!

Celebrans kontynuuje, mówiąc:
Celebrans:

Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, w noc przed swoją śmiercią,
zgromadził uczniów na wieczerzy, wziął chleb i dzięki, Ojcze, Tobie
składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie,
to jest ciało moje, które za was oddaję. Czyńcie to na moją pamiątkę.

Albo:
Celebrans:

Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, odmówił
dziękczynienie, połamał i powiedział: To jest ciało moje, to dla was.
Czyńcie to na moją pamiątkę.

Wszyscy:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida,
sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa,
Sługę Twego. Tobie chwała na wieki!

Celebrans kontynuuje, mówiąc:
Celebrans:

Podobnie po wieczerzy wziął kielich z winem i dzięki Tobie składając,
podał swoim uczniom, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest moja
krew przymierza, którą przelewam za was, na odpuszczenie grzechów.
Czyńcie to na moją pamiątkę.

Albo:
Celebrans:

Tak samo, po spożyciu wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest
nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie,
na moją pamiątkę.

Wszyscy:

Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach,
został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój,
aż po najdalsze krańce ziemi, zbierze się w jednym
królestwie Twoim. Bo Twoja jest chwała i moc przez
Jezusa Chrystusa na wieki!

Celebrans kontynuuje modlitwę. Składając ręce, celebrans lub diakon mówi:

Celebrans:
Wszyscy:
Albo:
Celebrans:
Wszyscy:
Albo:
Celebrans:
Wszyscy:

Albo:
Celebrans:
Wszyscy:

Albo:

Tajemnica wiary!
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał,
Chrystus powróci!
Wielka jest tajemnica wiary!
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał,
Chrystus powróci!
Chwała Tobie, Panie Jezu!
Śmierć Twoja zniszczyła naszą śmierć,
Twoje zmartwychwstanie przywróciło nam życie.
Panie Jezu, przyjdź w chwale!
Chrystus jest chlebem życia!
Kiedy spożywamy ten chleb i pijemy z tego kielicha,
głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu,
aż przyjdziesz w chwale!

Celebrans:
Wszyscy:

Jezus Chrystus jest Panem!
Panie, przez krzyż i zmartwychwstanie Twoje,
uczyniłeś nas wolnymi, Ty jesteś Zbawicielem świata!

Celebrans kontynuuje modlitwę.
_________________________
Tylko w Modlitwie XI wg Liturgii z Limy wierni, po niżej podanych słowach celebransa, odpowiadają:

Celebrans: Przyjdź, Duchu Stworzycielu!
Wszyscy: Przyjdź, Duchu Stworzycielu!
Albo:
Celebrans: Veni Creator Spiritus!
Wszyscy: Veni Creator Spiritus!
Celebrans kontynuuje modlitwę.
_________________________
Tylko w Modlitwie XII pt. Poznanie miłości Boga oraz w Modlitwie XXII pt. Dziękczynienie ze Świętymi
kantor, a następnie wierni, po niżej podanych słowach celebransa, odpowiadają:

Celebrans:

…Daj nam rozpoznać przez ten kielich, z którego pijemy,
że pomimo wszystkiego, co nas niepokoi i obciąża,
Jezus jest naszą radością w życiu i śmierci.

Kantor:
Celebrans:
Wszyscy:

Nasz Pan nadchodzi!
Amen! Przyjdź, Panie Jezu!
Amen! Przyjdź, Panie Jezu!

_________________________
Tylko w Modlitwie XVIII pt. Stwórca rzeczy widzialnych i niewidzialnych oraz w Modlitwie XXI pt.
Oczekiwanie na przyjście Chrystusa wierni, po niżej podanych słowach celebransa, odpowiadają:

Celebrans:
Wszyscy:
Celebrans:

Przyjdź, Panie Jezu!
Przyjdź, Panie Jezu!
Marana tha, Pan nadchodzi!

_________________________
Celebrans, podnosząc święte dary (jeśli diakon asystuje, podnosi kielich), mówi:

Celebrans:

Wszyscy:

Przez Niego, z Nim i w Nim,
niech będzie Tobie Boże, wszechmogący Ojcze,
we wspólnocie Ducha Swiętego,
wszelka cześć i chwała, teraz i na wieki wieków.
Amen.

Po Amen celebrans odstawia święte dary i czyni głęboki skłon lub przyklęka.

MODLITWA PAŃSKA
Celebrans lub diakon mogą wypowiedzieć słowa wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej. Następnie cała
wspólota mówi:

Wszyscy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wystawiaj nas na próbę, ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc,
i chwała na wieki wieków.

ŁAMANIE CHLEBA
Celebrans łamie konsekrowany chleb czyli ciało Chrystusa, mówiąc:

Celebrans:
Wszyscy:

Łamany ten chleb jest udziałem w Ciele Chrystusa.
Choć jest nas wielu, jesteśmy jednym Ciałem,
ponieważ łamiemy jeden chleb.

Albo:
Celebrans:
Wszyscy:

Za każdym razem, gdy jemy ten chleb i pijemy z tego kielicha,
Głosimy śmierć Pana, aż przyjdzie.

WEZWANIA DO CHRYSTUSA – BARANKA BOŻEGO
Wszyscy:

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
obdarz nas pokojem.

Albo:
Wszyscy:

Jezu, Baranku Boży,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, który wziąłeś na siebie nasz grzech,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, Odkupicielu świata,
obdarz nas pokojem.

UDZIELANIE KOMUNII
Celebrans mówi jedno z poniższych zaproszeń do Komunii:
Celebrans:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni, którzy są wezwani na Jego ucztę.

Wszyscy:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo, a będę uzdrowiony.

Od Wigilii Paschalnej do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego mówi się:

Celebrans:
Wszyscy:

Alleluja! Chrystus jest Paschą dla nas poświęconą.
Dlatego świętujmy nasze odkupienie. Alleluja!

Następuje Komunia Święta. Podczas udzielania jej wiernym celebrans wypowiada słowa wybrane spośród
podanych poniżej. Podczas Komunii może być śpiewana pieśń. Jeśli nie jest śpiewana pieśń, przed
udzielaniem Komunii można odczytać antyfonę komunijną.

Celebrans:

Ciało Chrystusa.
Krew Chrystusa.

Albo:
Celebrans:

Ciało Chrystusa niech cię zachowa na życie wieczne.
Krew Chrystusa niech cię zachowa na życie wieczne.

Albo:
Celebrans:

Chleb z nieba w Chrystusie Jezusie.
Kielich życia w Chrystusie Jezusie.

Po udzieleniu Komunii celebrans, diakon lub akolita oczyszcza patenę i kielich. Po Komunii Świętej można
przez chwilę zachować święte milczenie, albo zaśpiewać pieśń.

MODLITWA PO KOMUNII
Celebrans rozpoczyna modlitwę po Komunii słowami:

Celebrans:

Módlmy się.

Modlitwę odmawia się wspólnie.

Wszyscy:

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za nakarmienie nas
Ciałem i Krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Niego my ofarujemy nasze dusze i ciała na ofarę
żywą. Poślij nam obiecaną moc swojego Ducha do życia
i pracy dla Twojej chwały. Amen.

Albo:
Modlitwa z Didache
Wszyscy:

Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za święte imię Twoje, które
z woli Twojej zamieszkało w sercach naszych,
i za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność,
które objawiłeś nam przez Jezusa, Sługę Twego,

Tobie chwała na wieki!
Ty, Panie wszechmogący, stworzyłeś wszystko dla
imienia Twego, dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc
się nim, Tobie dziękowali. Nam zaś dałeś w swej
łaskawości duchowy pokarm i napój, i życie wieczne
przez Jezusa, sługę Twego.
Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją.
Tobie chwała na wieki!
Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od zła
wszelkiego, i uczyń doskonałym w miłości Twojej.
Zgromadź go z czterech stron świata, uświęcony,
w królestwie Twoim, które przygotowałeś dla niego,
bo Twoja jest moc i chwała na wieki!
Niechaj przyjdzie łaska i przeminie świat!
Hosanna Bogu Dawidowemu!
Kto święty, niech podejdzie, kto nim nie jest,
niech czyni pokutę!
Marana tha! Amen.
Albo:
Modlitwa św. Bazylego Wielkiego
Wszyscy:

Władco, Chryste Boże, Królu wieków i Stwórco wszystkich,
dzięki składam Tobie za wszelkie dobro, jakie mi dałeś,
i za przyjęcie przeczystych i życiodajnych Twoich tajemnic.
Proszę przeto Ciebie, dobry i miłujący człowieka,
zachowaj mnie pod dachem Twoim i w cieniu Twych
skrzydeł, i daj mi z czystym sumieniem, aż do ostatniego
mego tchu, godnie przyjmować Twoje świętości
na odpuszczenie grzechów i na życie wieczne.
Albowiem Ty jesteś Chlebem żywota, Źródłem świętości,
Dawcą dobrodziejstw, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem
i Świętym Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

Albo:
Według Liturgii Jana Chryzostoma
Wszyscy:

Widzieliśmy światłość prawdziwą,
przyjęliśmy Ducha z niebios,
znaleźliśmy wiarę prawdziwą.
Kłaniamy się niepodzielnej Trójcy,
albowiem Ona nas zbawiła.
Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Niech się napełnią usta nasze wielbieniem Ciebie, Panie,
abyśmy śpiewali chwałę Twoją. Pozwoliłeś nam bowiem
uczestniczyć w Twoich świętych, Bożych, nieśmiertelnych
i życiodajnych Tajemnicach. Zachowaj nas w Twojej
świętości, abyśmy w ciągu całego życia uczyli się Twojej
sprawiedliwości. Alleluja!
Tobie chwała, Ojcze, Synu i Święty Duchu. Amen.
Po modlitwie po Komunii można jeszcze przez chwilę modlić się dziękczynnie.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Celebrans zwrócony w stronę zgromadzenia rozkłada ręce i mówi:

Celebrans:
Wszyscy:

Pan z wami.
I z duchem Twoim.

Celebrans może użyć słów uroczystego błogosławieństwa. Następnie mówi:

Celebrans:
Wszyscy:

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Swięty.
Amen.

ROZESŁANIE
Celebrans lub diakon mówi jeden z podanych niżej tekstów rozesłania:

Celebrans:
Wszyscy:

Idźcie i czyńcie dobro! Liturgia Boża trwa!
Bogu niech będą dzięki!

Albo:
Celebrans:
Wszyscy:

Idźcie w pokoju i miłości, aby służyć Panu.
W imię Chrystusa. Amen!

Albo:
Celebrans:
Wszyscy:

Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki!

Albo:
W Okresie Wielkanocnym:
Celebrans:
Wszyscy:

Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja!
Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja!

Po Liturgii dobrze jest, gdy wspólnota jeszcze przez chwilę zostaje razem, by radować się swoją
obecnością.

