
OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ

        OBRZĘDY WSTĘPNE

Pozdrowienie wiernych
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.

K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności 
w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
W: I z duchem twoim.

Albo: 
K: Łaska i  pokój od Boga,  naszego Ojca,  i  od Pana Jezusa Chrystusa 
niech będą z wami.
W: I z duchem twoim.

Albo: 
K: Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech 
będą z wami.
W: I z duchem twoim.

Albo: 
Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.
W: I z duchem twoim.

Albo: 
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
        

Akt Pokuty 
Forma pierwsza:
K: Przeprośmy Boga  za  nasze  grzechy,  abyśmy mogli  godnie  przyjąć 
słowo Boże i złożyć Najświętszą Ofiarę.
W: 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. Przeto błagam Najświętszą 
Maryję,  zawsze  Dziewicę  *  wszystkich  Aniołów i  Świętych  *  i  was, 
bracia i siostry, o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.
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K: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam 
grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.
W: Amen.

K. Panie zmiłuj się nad nami.
W. Panie zmiłuj się nad nami.
K. Chryste zmiłuj się nad nami.
W. Chryste zmiłuj się nad nami.
K. Panie zmiłuj się nad nami.
W. Panie zmiłuj się nad nami.

Forma druga
K:  Przeprośmy Boga za  nasze  grzechy,  abyśmy mogli  godnie  przyjąć 
słowo Boże i złożyć Najświętszą Ofiarę. 
Kapłan może się posłużyć innymi słowami. Następuje krótkie milczenie.  
Potem kapłan mówi:
K: Zmiłuj się nad nami, Panie. 
W: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 
K: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. 
W: I daj nam swoje zbawienie.
K: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam 
grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.
W: Amen.

Hymn 
W: 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 nad 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.
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        Modlitwa dnia (Kolekta)
K: Módlmy się: ........
W: Amen. 

========================================= 

        LITURGIA SŁOWA

        Aby zaznaczyć koniec czytania, lektor dodaje:
L: Oto słowo Boże. 
W: Bogu niech będą dzięki.

        Na Ewangelię:
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Słowa Ewangelii według świętego N.
W: Chwała Tobie, Panie.

        Po Ewangelii
K: Oto słowo Pańskie. 
W: Chwała Tobie, Chryste.

        Wyznanie wiary (Credo)
W: 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 Maryi Dziewicy i  stał się 
człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem 
został umęczony i pogrzebany. *  i zmartwychwstał trzeciego dnia, * 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  i  Syna  pochodzi.  *  Który  z  Ojcem i  Synem wspólnie 
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odbiera uwielbienie i chwalę; * który mówił przez Proroków * Wierzę w 
jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * wyznaję jeden chrzest 
na odpuszczenie grzechów * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * 1 życia 
wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

        Modlitwa Powszechna
.......................................... 

=========================================
      
          LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

        Przygotowanie Darów
Jeżeli nie wykonuje się śpiewu, kapłan może odmówić te słowa głośno:
K: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej 
hojności  otrzymaliśmy chleb,  *  który  jest  owocem ziemi  i  pracy  rąk 
ludzkich; * Tobie go przynosimy, * aby stał się dla nas chlebem życia.
W: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Następnie składa patenę z chlebem na korporale. 
Diakom lub kapłan wlewa wino i nieco wody do kielicha, mówiąc cicho: 
K: Przez to  misterium wody i  wina daj  nam, Boże,  udział  w bóstwie 
Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. 
Potem kapłan bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi cicho:
K: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej 
hojności  otrzymaliśmy  wino,  *  które  jest  owocem  winnego  krzewu  i 
pracy  rąk  ludzkich;  *  Tobie  je  przynosimy,  *  aby  staro  się  dla  nas 
napojem duchowym.
W: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

        Potem kapłan pochylony mówi cicho: 

K: Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem 
skruszonym; niech nasza Ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie 
Boże, aby się Tobie podobała. 
Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, kapłan okadza dary i ołtarz, po  
czym diakon lub ministrant może okadzić kapłana i lud. 
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Kapłan stojąc z boku ołtarza myje ręce mówiąc cicho: 
K: Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść urnie z grzechu mojego. 

Następnie  stojąc  przed  środkiem  ołtarza  kapłan  zwrócony  do  ludu,  
rozkładając i składając ręce, mówi:

K:  Módlcie  się,  aby  moją  i  waszą  Ofiarę  przyjął  Bóg,  Ojciec 
wszechmogący.
W: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę swojego 
imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Prefacja (wstęp do modlitwy eucharystycznej)
Kapłan rozkładając ręce mówi: 

K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim. 

Podnosząc ręce, kapłan mówi: 
K: W górę serca.
W: Wznosimy je do Pana.

Z rozłożonymi rękami kapłan dodaje: 
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 
W: Godne to i sprawiedliwe.
K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe.................................

Na koniec lud śpiewa
W: Święty,  Święty,  Święty,  Pan  Bóg  zastępów  *  Pełne  są  niebiosa  i 
ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który 
idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

Modlitwa Eucharystyczna
(jest ich wiele, tutaj Druga Modlitwa Eucharystyczna:)

        Kapłan z rozłożonymi rękami mówi: 
K:  Zaprawdę,  święty  jesteś,  Boże,  źródło  wszelkiej  świętości.  (w 
niedziele: Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem 
uroczyście  obchodzimy  pierwszy  dzień  tygodnia,  w  którym  Jezus 
Chrystus zmarwtychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Przez 
Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże.)
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(Wierni  klękają.)  Kapłan  składa  ręce  i  trzymając  je  wyciągnięte  nad  
darami odmawia epiklezę (prośbę o uświęcenie):
K: Uświęć te dary * mocą Twojego Ducha
Składa ręce i robi znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:
K:  Aby  stały  się  dla  nas  Ciałem  +  i  Krwią  *  naszego  Pana  Jezusa 
Chrystusa.
Składa ręce.
K: On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę,
Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
K:  Wziął  chleb  i  dzięki  Tobie  składając,  *  łamał  i  rozdawał  swoim 
uczniom, mówiąc:
Lekko się pochyla
K: Bierzcie i jedzcie z tego wszsyscy: To jest bowiem Ciało moje, które 
za was będzie wydane.
Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka.  
Następnie mówi:
K: Podobnie po wieczerzy
Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:
K:  wziął  kielich  *  i  ponownie  dzięki  Tobie  składając,  *podał  swoim 
uczniom, mówiąc:
Lekko się pochyla.
K: 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 czyńcie na moją pamiątkę.
Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka.
        ....................................

        Aklamacja 
K: Oto wielka tajemnica wiary.
W: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * 
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i  oczekujemy Twego przyjścia  w 
chwale. 
        albo:
K: Wielka jest tajemnica naszej wiary. 
W: Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha, * głosimy 
śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twojego przyjścia w chwale.
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        albo: 
K: Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
W: Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * 
Ty jesteś Zbawicielem świata. 
        albo:
K: Tajemnica wiary.
W: Chrystus umarł, * Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

        Następnie z rozłożonymi rękami mówi: 
K: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie.......

        Kapłan bierze patenę z hostią i kielich, i podnosząc je, mówi:
K: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże Ojcze 
wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, 
przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen. 

        Obrzędy komunii

K: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się 
mówić:
W: Ojcze nasz.....

K: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy pokojem. 
*  Wspomóż  nas  w  swoim  miłosierdziu,  *  abyśmy  zawsze  wolni  od 
grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, *pełni nadziei oczekiwali * 
przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 
W: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

......................

        Kapłan, rozkładając i składając ręce, mówi:
K: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Przekażcie sobie znak pokoju.
        Wszyscy podają sobie ręce na znak pokoju.
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W: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Body, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Kapłan  przyklęka,  bierze  hostię  i  trzymając  ją  nieco  podniesioną nad  
pateną, zwrócony do ludu, głośna mówi:
K:  Oto  Baranek  Boży,  który  gładzi  grzechy  świata.  *  Błogosławieni, 
którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
W: Panie,  nie  jestem godzien,  abyś  przyszedł  do mnie,  *  ale  powiedz 
tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja.

=========================================

        OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch 
Święty
W: Amen. 
K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.
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