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WPROWADZENIE
Niedziela w Reformowanym Kościele Katolickim

K

ażda niedziela dla chrześcijanek i chrześcijan jest dniem wyjątkowym,
który świętujemy kontynuując przymierze szabatu, które Bóg zawarł
z Izraelem na znak szczególnej relacji i przynależności. Kościół nie świętuje
już dnia ukończenia stworzenia (soboty), ale niedzielę, która jest dniem
zmartwychwstania Jezusa, a więc dniem nowego stworzenia i zbawienia
wszystkich ludzi przez miłość Boga. Tego dnia chrześcijanki i chrześcijanie
gromadzą się w swoich wspólnotach, aby przede wszystkim celebrować Liturgię Eucharystii, w której w sposób najpełniejszy i obiektywny obecny jest
Jezus zmartwychwstały. Niestety zdarza się, że niektórzy nie mają dostępu
do wyświęconych osób i wspólnot, które celebrują niedzielną Liturgię Eucharystii, dlatego jako Reformowany Kościół Katolicki w Polsce chcemy
Wam pomóc, aby pomimo tej trudności niedziela była nadal wyjątkowym
dniem świętowania zmartwychwstania naszego Pana i brata, Jezusa Chrystusa.
Trzymając w ręku tę broszurę, która ma Ci pomóc w modlitwie, niczego się
nie obawiaj. Choć słowo Liturgia może w Tobie wywoływać różne skojarzenia, jest to przede wszystkim modlitwa wspólna Kościoła. Odmawiając ją,
nigdy nie jesteś sama, czy sam, ale zawsze pamiętaj, że modli się z Tobą
Kościół, nawet jeśli teraz jesteś w pojedynkę. Możesz też odmówić poniższą
Liturgię, zapraszając swoich bliskich, rodzinę czy przyjaciół lub we wspólnocie, w której akurat nie ma diakona, prezbitera lub biskupa. Nie obawiaj
się pomyłek, ani błędów w czasie odmawiania Liturgii, ale po prostu się
módl. Skoncentruj się na wypowiadanych słowach modlitw, psalmów i czytań z Pisma Świętego. Niech ich treść trafia do Ciebie, pomaga Ci rozmawiać
z Bogiem w duchowej łączności z całym Kościołem. Nie spiesz się, niech
odmawiane słowa towarzyszą Twojemu oddechowi, niech on spokojnie
„wybija” rytm modlitwy i niech ona porywa Twój rozum i serce.
Poniższą Liturgię możesz odmówić w różnych miejscach. W hotelu, na postoju w czasie podróży, w swoim pokoju, w kościele czy kaplicy, przy przy3

drożnym krzyżu, w lesie lub w górach. Niech to jednak będzie zawsze wyjątkowy, świąteczny czas.
Jeśli masz taką możliwość, to nakryj stół lub stolik białym obrusem lub
bieżnikiem, biel bowiem przypomina szatę chrzcielną, którą otrzymaliśmy
na chrzcie oraz podkreśla świąteczny charakter tej modlitwy. Ustaw na nim
krzyż i świecę, możesz też położyć otwartą Biblię i kwiaty. Wszystko według
możliwości. Niech te znaki przypominają Ci o bliskości Boga oraz o wspólnocie Kościoła.
Przed rozpoczęciem modlitwy spróbuj się wyciszyć, siedząc chwilę w ciszy,
wyłącz telefon i inne urządzenia, które mogą rozpraszać Twoją uwagę.
Pamiętaj, w czasie tej modlitwy najważniejszy jest Bóg, który Cię kocha
i chce być z Tobą.
Poznań, dnia 30 sierpnia 2018 r.

UWAGA!
Wszędzie, gdzie pojawia się , robimy znak krzyża.
Czerwony kolor czcionki oznacza wskazówki dla modlącego się.
Czcionka wyboldowana oznacza teksty odmawiane przez wszystkich.
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OBRZEDY LITURGII

`

ROZPOCZĘCIE

Przed rozpoczęciem modlitwy, jeśli to możliwe, zapala się w ciszy świecę,
która symbolizuje zmartwychwstałego Jezusa.
Osoba prowadząca :  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Wszyscy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Wszyscy:

D

uchu 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.
Albo:
Modlitwa św. Efrema
Wszyscy: 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.

Albo:
Modlitwa św. Augustyna
Wszyscy: Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnie-

niem, 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.

RACHUNEK SUMIENIA
W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia.
Osoba prowadząca:

W

chwili milczenia zróbmy rachunek sumienia i przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli stanąć przed
Nim z sercem oczyszczonym i pełnym miłości.
Następuje chwila milczenia, po której odmawia się jedną z niżej podanych
formuł aktu pokuty.
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:
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Wszyscy: Miej miłosierdzie nad nami, nasz najmiłosier-

niejszy 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, bra-

cia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo
wielka wina.

PSALM ŚWIĄTECZNY
Odmawia się psalm. Jeśli liturgia odmawiana jest indywidualnie, można
antyfonę recytować tylko na początku i na końcu psalmu i już jej nie powtarzać po każdej strofie. Jeśli liturgię odmawia kilka osób, poniższy psalm odmawia się razem z antyfonami. Jeśli jest to możliwe, psalm wypada zaśpiewać (melorecytować).
Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni
Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa (św. Atanazy)
Antyfona: Ludu Boży, przyjdź pokłonić się Panu / i Paste-

rzowi swojemu, / alleluja.

W

ykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
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Antyfona: Ludu Boży, przyjdź pokłonić się Panu / i Paste-

rzowi swojemu, / alleluja.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Antyfona: Ludu Boży, przyjdź pokłonić się Panu / i Paste-

rzowi swojemu, / alleluja.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
Antyfona: Ludu Boży, przyjdź pokłonić się Panu / i Paste-

rzowi swojemu, / alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Antyfona: Ludu Boży, przyjdź pokłonić się Panu / i Paste-

rzowi swojemu, / alleluja.
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EWANGELIA
Ewangelię o zmartwychwstaniu może odczytać osoba prowadząca modlitwę
lub osoba wcześniej do tego wyznaczona.

Z Ewangelii według św. Łukasza

P

ierwszego dnia tygodnia przyszły skoro świt do grobowca,
niosąc przygotowane przez siebie wonności. Kamień zastały
odtoczony od grobowca. Kiedy weszły, nie znalazły ciała Pana
Jezusa. Gdy tak stały bezradne, pojawiło się przy nich dwóch
mężczyzn w lśniących szatach. Lęk je przeniknął, więc pochyliły
głowy ku ziemi. A oni odezwali się do nich: „Dlaczego wśród
martwych szukacie Żyjącego? Nie ma Go tutaj, bo zmartwychwstał”.

PSALMODIA
Po ewangelii następuje psalmodia. Składa się ona z dwóch psalmów wraz
z odpowiednimi antyfonami. Antyfonę odmawiają wszyscy. Psalm można
recytować naprzemiennie w dwóch chórach.
Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki
Antyfona: Szukam Ciebie, Boże, * pragnę ujrzeć Twą potęgę,

Panie, / alleluja.

B

oże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
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Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Antyfona: Szukam Ciebie, Boże, / pragnę ujrzeć Twą potęgę,

Panie, / alleluja.
Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem
(Hezychiusz)
Antyfona 2: Święci radują się swoim Królem * i cieszą się

w chwale, / alleluja.
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Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Antyfona 2: Święci radują się swoim Królem / i cieszą się

w chwale, / alleluja.
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CZYTANIE
Można wybrać jedno z poniższych czytań albo przeczytać ewangelię przypisaną na daną niedzielę, którą znajdziesz w kalendarzu liturgicznym Reformowanego Kościoła Katolickiego, dostępnym na stronie internetowej Kościoła www.starokatolicy.eu.
Czytanie 
2 Tm 2, 8. 11-13

Czytanie z Drugiego listu do Tymoteusza

P

amiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to
zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli,
wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości,
wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go
zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie
samego.
Albo:
Czytanie 
Ap 7, 10. 12

Czytanie z Apokalipsy św. Jana
Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie, i u Baranka. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków.
Amen.
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Albo:
Czytanie 
2 Kor 1, 3-4

Czytanie z Drugiego listu do Kościoła w Koryncie
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas
pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli
pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.
MILCZENIE
Dobrze będzie, jeśli po czytaniu nastąpi dłuższa chwila ciszy. Możesz przeczytać czytanie jeszcze raz. Spróbuj zastanowić się, co ono mówi o Bogu, co
przez nie Bóg chce powiedzieć Tobie. Do czego zachęca Bóg przez te słowa.
Jak odniesiesz je do swojego życia.
Jeśli Liturgię odmawiacie w kilka osób, możecie zrobić to na głos. Podzielcie
się tym, co Was porusza, co uważacie za ważne dla waszego życia.
Nie ignoruj słów Boga, który teraz przez Ducha Świętego chce mówić do
Ciebie. Jeśli wydaje Ci się, że nie rozumiesz tekstu, to przeczytaj go jeszcze
raz. Zastanów się nad słowami, które przeczytałaś lub przeczytałeś. Daj czas
słowu i sobie, aby usłyszeć Boga.

PIEŚŃ ZACHARIASZA
Łk 1, 68-79
Wszyscy:

 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
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I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
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PROŚBY
Można wybrać jeden z poniższych wariantów próśb.
Wariant 
Osoba prowadząca:

W

szechmocny i dobry Bóg kocha nas i wie, czego nam potrzeba. Uwielbiajmy Go i radosnym sercem wołajmy:
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie!
Błogosławimy Cię, wszechmogący Boże, Królu wszechświata, bo
powołałeś nas niesprawiedliwych i grzesznych,
― abyśmy poznali Twoją prawdę i służyli Twojemu majestatowi.
Spraw, abyśmy nigdy nie zboczyli z drogi życia
― i wielbili Cię za okazane nam Twoje wielkie miłosierdzie.
Pozwól nam przeżyć ten dzień w radości ducha
― i głosić zmartwychwstanie Twojego umiłowanego Syna.
Udziel swym wiernym ducha modlitwy i uwielbienia,
― aby zawsze trwali w dziękczynieniu.
Albo:
Wariant 
Osoba prowadząca: Wytrwale błagajmy Boga, który posłał Ducha

Świętego, aby był światłością serc wszystkich ludzi:
Wszyscy: Panie, bądź światłością dla swojego ludu!
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Boże, Ty dla swojej chwały pozwoliłeś nam doczekać tego świątecznego dnia,
― oświecaj nas swoją łaską, byśmy chodzili Twoimi drogami.
Wszyscy: Panie, bądź światłością dla swojego ludu!
Ty opromieniłeś ziemię światłem zmartwychwstania Twojego
Syna,
― spraw, aby Twój Kościół zaniósł to światło wszystkim ludziom.
Wszyscy: Panie, bądź światłością dla swojego ludu!
Ty przez Ducha Świętego oświeciłeś uczniów i uczennice swego
Jednorodzonego Syna,
― ześlij tegoż Ducha na Kościół, aby zachował go w wierności.
Wszyscy: Panie, bądź światłością dla swojego ludu!
Ty jesteś celem wszystkich ludzi,
― zjednocz nas we wspólnej wierze ze wszystkimi chrześcijanami i chrześcijankami wokół Twojego Słowa, Ciała i Krwi Twojego Syna.
Wszyscy: Panie, bądź światłością dla swojego ludu!
Ty pragniesz szczęścia wszystkich ludzi,
― obdarz nadzieją i radością tych, którzy polecają się naszym
modlitwom.
Wszyscy: Panie, bądź światłością dla swojego ludu!
Można dodać własne intencje. Pomódl się za siebie, swoich bliskich, rodzinę, wspólnotę. Pamiętaj o duszpasterzach Reformowanego Kościoła Katolickiego oraz o świeckich, którzy angażują się w życie wspólnot, za całą Radę
Kościoła. Te osoby bardzo potrzebują modlitwy dla lepszego i wiernego wykonywania misji powierzonej przez Boga i Kościół, a robią to dla Ciebie.
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MODLITWA PAŃSKA
Następnie odmawia się Modlitwę Pańską.
Wszyscy:

O

jcze 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.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE
Można wybrać jedną z poniższych modlitw.
Modlitwa 
Osoba prowadząca:

W

szechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż
wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za
Stwórcę i Pana: * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
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Albo:
Modlitwa 
Osoba prowadząca: Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś

niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie,
abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Albo:
Modlitwa 
Osoba prowadząca: Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się

nazywać Ciebie Ojcem, umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane nam dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Na zakończenie poproś Boga o błogosławieństwo dla siebie, Kościoła oraz
Twoich sióstr i braci, używając poniższych słów.
Osoba prowadząca: Niech nas Pan błogosławi,

 broni od wszel-

kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
Wszyscy: Amen.
Osoba prowadząca: Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
Wszyscy: I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.
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