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Słowo wstępne 
Biskupa Polowego Wojska Polskiego

Dla urzeczywistnienia wielkiego dzieła zbawienia „Chry-
stus jest zawsze obecny w swoim Kościele szczególnie w czyn-
nościach liturgicznych” (KL 7). Te słowa zapisane w Konstytu-
cji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium zwracają uwagę 
na liturgię jako na miejsce i formę spotkania z Jezusem Chrystu-
sem. „Jest [On] obecny w ofierze Mszy Świętej, czy to w osobie 
odprawiającego, gdyż „Ten sam, który kiedyś ofiarował się na 
krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów”, czy też 
zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą 
swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus 
chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele 
czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny 
wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam 
obiecał: «Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, 
tam i ja jestem pośród nich» (Mt 18,20)” (KL 7).

Zbawczej obecności Zmartwychwstałego Pana w świę-
tej liturgii doświadczali przez dziesięciolecia polscy żołnierze, 
którzy gromadzili się na Mszy Świętej i podczas sprawowania 
świętych sakramentów zarówno w warunkach pokojowych, jak 
i podczas wojen. Ze spotkania ze Zbawicielem podczas liturgii 
wychodzili umocnieni i pocieszeni. 

Obecne pokolenie żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjona-
riuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celnej,  
Policji, Straży Ochrony Kolei, a także druhny i druhowie, komba-
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tanci i emeryci mundurowi w sakramentalnych znakach, w liturgii  
i poprzez liturgię, spotykają się ze zbawiającym Panem. 

To historyczne i teraźniejsze doświadczenie wiary potwier-
dza głębię słów wspomnianej Konstytucji o liturgii: „Ziemska 
liturgia daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii 
niebiańskiej, sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do 
którego pielgrzymujemy, gdzie zasiada po prawicy Bożej jako 
sługa świątyni i prawdziwego przybytku. W ziemskiej liturgii 
ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy Panu 
hymn chwały. Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy 
się, że Bóg dopuści was do ich grona. Wyczekujemy Zbawiciela, 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako życie naszym, 
i my z Nim razem ukażemy się w chwale” (KL 8). 

W minionych dziesięcioleciach, a zwłaszcza po reaktywo-
waniu Ordynariatu Polowego w Polsce powstało wiele modli-
tewników przeznaczonych dla wojskowych, funkcjonariuszy 
i osób cywilnych pracujących w instytucjach mundurowych. 
Wspomnijmy choćby: Modlitewnik żołnierski opracowany przez 
gen. bryg. Kazimierza Tomaszewskiego i ks. płk Tadeusza Dłu-
bacza, Modlitewnik i śpiewnik żołnierski Nadwiślańczyka, Mo-
dlitewnik Straży Granicznej, Modlitewnik żołnierza polskiego 
czy Polsko-angielski modlitewnik żołnierza. Wszystkie te opra-
cowania stanowiły pomoc dla mundurowych i osób cywilnych 
do wejścia w głębię liturgii. 

Posługa duszpasterska księży kapelanów prowadzona jest  
w różnych warunkach, nie tylko w koszarach i kościołach gar-
nizonowych, gdzie można korzystać z wielu wydanych ksiąg, 
rytuałów i agend liturgicznych, ale także na poligonach, na mi-
sjach stabilizacyjnych i pokojowych, gdzie istnieje potrzeba jed-
nej księgi, która zawierałaby niezbędne teksty liturgiczne. 

Vademecum liturgiczne kapelana jest księgą, która ma po-
móc w sprawowaniu liturgii wszędzie tam, gdzie nie są dostępne 
księgi liturgiczne i rytuały do sprawowania poszczególnych sa-
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kramentów świętych. Powstało ono z myślą o księżach kapela-
nach, którzy przebywają na misjach pokojowych i stabilizacyj-
nych, którzy sprawują liturgię na poligonach, placach ćwiczeń, 
na obozach i biwakach harcerskich. Stąd też więcej miejsca 
przeznaczono w nich na części stałe Mszy Świętej i formularze 
mszalne w kilku językach. Vademecum zawiera obrzędy sakra-
mentów świętych, kilka podstawowych nabożeństw liturgicz-
nych, wybór modlitw oraz ceremoniał wojskowy. Zawiera też 
podstawowe pieśni i hymny wykonywane podczas liturgii. 

„Liturgia (…) jest szczytem, do którego zmierza działal-
ność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa 
cała jego moc” (KL 10). Ufam, że Vademecum przyczyni się do 
większej staranności w przygotowaniu i celebrowaniu świętej 
liturgii, a przez to do owocniejszej posługi duszpasterskiej księ-
ży kapelanów. 

Wszystkim, którzy korzystać będą z Vademecum liturgiczne-
go kapelana z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa. 

† Tadeusz Płoski

Warszawa, w 3. rocznicę moich święceń biskupich i ingresu do Ka-
tedry Polowej Wojska Polskiego 30 października 2007 roku 





ROZDZIAŁ I

MSZA ŚWIĘTA

1. Msza Święta w języku polskim

1.1. CzęśCi stałe Mszy świętej

OBRZĘDY WSTĘPNE

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 wszyst-
kimi. 

W.  I z duchem twoim.

AKT POKUTY

K.  Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mo-
gli z czystym sercem 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 Dziewi-
cę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry,  
o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

K.  Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściw-
szy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.

W.  Amen.
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WEZWANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA

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.

HYMN

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej 
woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysła-
wiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Pa-
nie 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.

KOLEKTA

K.  Módlmy się. (…)
W.  Amen.

LITURGIA SŁOWA
(…)

L.  Oto słowo Boże.
W.  Bogu niech będą dzięki.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
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EWANGELIA

K.  Pan z wami.
W.  I z duchem twoim.
K.  Słowa Ewangelii według świętego N.
W.  Chwała Tobie, Panie.
 (…)
K.  Oto słowo Pańskie.
W.  Chwała Tobie, Chryste.

WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzy-
ciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzial-
nych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednoro-
dzonego, 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 nasze-
go zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przy-
jął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany 
również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i po-
grzebany. 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 bę-
dzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który 
od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie od-
biera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę 
w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję je-
den chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia 
umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

MODLITWA POWSZECHNA
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LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

PRZYGOTOWANIE DARÓW

K.  Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki 
Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem zie-
mi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się 
dla nas chlebem życia.

W.  Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
K.  Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzię-

ki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem 
winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy, 
aby stało się dla nas napojem duchowym.

W.  Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
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.

MODLITWA NAD DARAMI

K.  (…)
W.  Amen.
K.  Pan z wami.
W.  I z duchem twoim.
K.  W górę serca.
W.  Wznosimy je do Pana.
K.  Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA II

K.  Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, 
abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali 
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dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa 
Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko 
stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupicie-
la, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego  
i narodził się z Dziewicy. On spełniając Twoją wolę, nabył 
dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzy-
żu, aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania. 
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją 
chwałę, razem z nimi wołając:

W.  Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa 
i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosła-
wiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

K.  Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. 
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha aby stały się dla nas 
Ciałem + i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy 
dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie 
składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

 Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki  
Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:

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.
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K.  Oto wielka tajemnica wiary.
W.  Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmar-

twychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
K.  Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, 

ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia  
i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i To-
bie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył 
nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.

 Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, 
aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem 
N., naszym Biskupem N. oraz całym duchowieństwem.

 Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, 
którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszyst-
kich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść 
ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się 
nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym 
z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi 
Apostołami i wszystkimi Świętymi, którzy w ciągu wieków 
podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

 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, ośmie-
lamy się mówić:

W.  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 dzi-
siaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy na-
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szym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 
zbaw ode złego.

K.  Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy 
pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy za-
wsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, 
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Je-
zusa Chrystusa.

W.  Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.
K.  Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Po-

kój wam zostawiam, pokój mój wam daję. 
 Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swo-

jego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem 
i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków.

W.  Amen.

K.  Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. 
W.  I z duchem twoim.
K.  Przekażcie sobie znak pokoju. 

K.  (cicho): Ciało i Krew naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które 
łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osią-
gnąć życie wieczne. 

W.  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.

K.  (cicho): Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty z woli 
Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją 
śmierć dałeś życie światu, wybaw mnie przez najświętsze 
Ciało i Krew Twoją od wszelkich przeciwności moich i od 
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wszelkiego zła; spraw także, abym zawsze zachowywał Two-
je przykazania, i nie dozwól nigdy odłączyć się od Ciebie. 

K.  Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosła-
wieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

W.  Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale po-
wiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

KOMUNIA ŚWIĘTA 

K.  (cicho): Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wiecz-
ne. 

 Krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne.
K.  Ciało Chrystusa.
W.  Amen.

MODLITWA PO KOMUNII

K.  Módlmy się.
 (…)
W.  Amen. 

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.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PONTYFIKALNE

Bp Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
W.  Teraz i na wieki. 
Bp Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
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W.  Który stworzył niebo i ziemię.
Bp Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, + Ojciec + i Syn 

+ i Duch Święty. 
W.  Amen.

1.2. ForMularze Mszalne

MSZA ŚWIĘTA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

ANTYFONA NA WEJŚCIE 

Witaj, Święta Boża Rodzicielko, Ty wydałaś na świat Króla, 
który włada niebem i ziemią na wieki wieków. (Seduliusz)

KOLEKTA

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwa-
łym zdrowiem duszy i ciała † i za wstawiennictwem Najświęt-
szej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych 
utrapień i obdarz wieczną radością. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE     Ga 4,4-7

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów. Bracia: 
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego 
z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy 
podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc na-
szych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze!”. A za-
tem nie jesteś już niewolnikiem lecz synem. Jeżeli zaś synem, to  
i dziedzicem z woli Bożej. – Oto słowo Boże.
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PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swoim ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon. R.

Córa królewska wchodzi pełna chwały,
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny. R.

Z weselem je wiodą i w uniesieniu:
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców,
ustanowisz ich książętami na całej ziemi. R.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   Łk 11,28

Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus powiedział do ucznia:
„Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują  

 je wiernie”. 

EWANGELIA    Łk 11,27-28

Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Jezus przema-
wiał do tłumu, jakaś kobieta głośno zawołała do Niego: „Błogo-
sławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz on 
rzekł: „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają 
słowa Bożego i zachowują je”. – Oto słowo Pańskie.
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MODLITWA NAD DARAMI 

Boże, nasz Ojcze, niech nas wspomaga w swojej dobroci 
Jednorodzony Syn Twój, który rodząc się z Dziewicy, nie na-
ruszył panieństwa Matki, lecz je uświęcił, † niech On oczyści 
nas z grzechów i uczyni naszą Ofiarę miłą Tobie. Który żyje  
i króluje na wieki wieków.

PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Kościół wielbi Boga słowami Maryi

Następującą prefację odmawia się w Mszach o Najświętszej 
Maryi Pannie.

K.  Pan z wami.
W.  I z duchem twoim.
K.  W górę serca.
W.  Wznosimy je do Pana.
K.  Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W.  Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawien-
ne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś  
w Twoich Świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Ma-
ryi dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając Jej hymn 
uwielbienia.

Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosier-
dzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na po-
korę swojej służebnicy i przez Nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, 
Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, któ-
rzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze 
głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: 
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Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebio-
sa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosła-
wiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ  por. Łk 11,27

Błogosławione łono Maryi Dziewicy, które nosiło Syna 
Ojca przedwiecznego.

MODLITWA PO KOMUNII

Najłaskawszy Boże, obchodząc święto (wspomnienie) Naj-
świętszej Maryi Panny, przyjęliśmy sakrament Eucharystii, †  
spraw, abyśmy za Jej przykładem wiernie służyli dziełu odku-
pienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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MSZA ŚWIĘTA O 108 MĘCZENNIKACH
(w tym gronie znajdują się ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń 

i ks. Józef Stanek)

ANTYFONA NA WEJŚCIE

 W niebie się radują Święci, którzy poszli w ślady Chrystusa,
przelali swoją krew z miłości do Niego, dlatego weselą się  
z Chrystusem bez końca.

KOLEKTA

Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym 
męczennikom Julianowi biskupowi i współtowarzyszom udział 
w męce Chrystusa, wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy 
naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, 
odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w 
jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE    Rz 8,31b-39 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bra-
cia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet 
własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, 
jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż 
może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wy-
brał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 
potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co 
więcej, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, 
ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy 
miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez 
cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”.
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Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki 
Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani 
życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, 
ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani 
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości 
Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. – Oto sło-
wo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 126(125)

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości

Gdy Pan odmienił los Syjonu, 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, 
a język śpiewał z radości. R.

Mówiono wtedy między poganami: 
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu. R.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

Idą i płaczą, 
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, 
niosąc swoje snopy. R.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  por. 2 Kor 1,3b-4a

Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławiony Ojciec Miłosierdzia
i Bóg wszelkiej pociechy,
który nas pociesza w każdym utrapieniu

EWANGELIA     J 15,18-21

Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pier-
wej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował 
jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja 
was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa 
nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to  
i was będą prześladować. Jeżeli moje słowa zachowali, to  
i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić  
z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”. 
– Oto Słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący, wieczny Boże, wspominając błogosławio-
nych Juliana biskupa i współtowarzyszy, którym dałeś jasne 
światło wiary, składamy Ofiarę i pokornie prosimy, abyś udzie-
lił nam przebaczenia grzechów i pokoju. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie 
Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.
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MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przy-
jęliśmy w dniu błogosławionych męczenników Juliana biskupa 
i współtowarzyszy, udziel nam hojnie swojej łaski i spraw, aby 
przykład ich bohaterstwa pomógł nam wytrwać w chwili prób  
i osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

MSZA ŚWIĘTA O ZACHOWANIE 
POKOJU I SPRAWIEDLIWOŚCI

ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Syr 36,15-16

Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, wysłuchaj proś-
by sług swoich i kierują nas na drogę pokoju. (O.W. Alleluja)

KOLEKTA

Boże, Ty objawiłeś, że ci, którzy wprowadzają pokój, będą 
nazwani Twoimi dziećmi, † spraw, abyśmy niestrudzenie popie-
rali sprawiedliwość, bo tylko ona może zapewnić prawdziwy  
i trwały pokój. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE Iz 32,15-18

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. W owych dniach: Zo-
stanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie 
się sadem, a sad za las uważany będzie. Na pustyni osiądzie pra-
wo, a sprawiedliwość zamieszka w sadzie. Dziełem sprawiedli-
wości będzie pokój, a owocem prawa – wieczyste bezpieczeń-
stwo. 
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Lud mój mieszkać będzie w stolicy pokoju, w mieszkaniach 
bezpiecznych, w zacisznych miejscach wypoczynku. 
– Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY  Ps 85(84),9ab-10.
 11-12.13-14

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę, bliskie jest jego zbawienie
dla tych, którzy się Go boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi. R.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. R.

Pan sam darzy szczęściem
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie. R.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 14,27

Alleluja, alleluja, alleluja
Pokój mój wam zostawiam,
pokój mój wam daję. 
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EWANGELIA     J 20, 19-23

Słowa Ewangelii według św. Jana. Wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziaw-
szy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie uj-
rzawszy Pana. A Jezu znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Oj-
ciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane”. – Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, składamy Ci Ofiarę Twojego Syna, Kró-
la Pokoju, pod postaciami chleba i wina, które oznaczają pokój  
i jedność, spraw, aby ta Ofiara umocniła zgodę między wszystki-
mi Twoimi dziećmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 5,9

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni 
będą nazwani synami Bożymi. (O. W. Alleluja.)

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, posiliłeś nas Ciałem i Krwią Twojego 
Syna, daj nam Ducha miłości, abyśmy skutecznie szerzyli wśród 
wszystkich ludzi pokój, który Zbawiciel nam zostawił. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 
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MSZA ŚWIĘTA W CZASIE WOJNY I NIEPOKOJÓW

ANTYFONA NA WEJŚCIE Jr 29,11.12.14

Pan mówi: Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. 
Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham i sprowadzę do 
domu ze wszystkich krajów waszego wygnania. 

KOLEKTA

Boże miłosierny i potężny, Ty uśmierzasz wojny i poni-
żasz pysznych, uwolnij nas od okrucieństw i cierpień, abyśmy 
wszyscy mogli prawdziwie nazywać się Twoimi synami. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków.

CZYTANIE Rdz 4,3-10

Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Kain składał Panu w ofie-
rze płody roli, a Abel również składał pierwociny ze swej trzody 
i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina 
zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo  
i chodził z ponurą twarzą.

Pan zapytał Kaina: „Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz 
twoja jest ponura? Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz po-
godną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech waruje 
u wrót i łasi się do ciebie, a przecież ty masz nad nim panować”.

Rzekł Kain do Abla, brata swego: „Chodźmy na pole”.  
A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata i zabił go.

Wtedy Bóg zapytał Kaina: „Gdzie jest twój brat Abel?” On 
odpowiedział: „Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?”

Rzekł Bóg: „Cóżeś uczynił? Krew twego brata głośno woła 
do mnie z ziemi”. – Oto słowo Boże.
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PSALM RESPONSORYJNY Ps 72(71),3-4ab.7-8. 
 12-13.17

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Niech góry przyniosą pokój ludowi, 
A wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu,
Będzie ratował dzieci biedaków. R.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od rzeki aż po krańce ziemi. R.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
I ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
Nędzarza ocali od śmierci. R.

Niech Jego imię trwa na wieki,
Jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia. R.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Daję wam przykazanie nowe,
Abyście się wzajemnie miłowali,
Jak Ja was umiłowałem

EWANGELIA J 15,9-12

Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział do 
swoich uczniów: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umi-
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łowałem. Wy trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zacho-
wywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, 
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego 
miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była  
i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem”. – Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn, który jest naszym pokojem, 
krwią swoją ukoił nasze nienawiści, wejrzyj łaskawie na naszą 
niedolę i daj, aby Ofiara przywróciła pokój ludziom, których mi-
łujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ J 14,27

Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się 
nie lęka. (O. W. Alleluja.)

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nas nasyciłeś jednym Chlebem eucharystycznym, 
który umacnia ludzkie serca, spraw, abyśmy przezwyciężyli 
okrucieństwa wojny i wiernie zachowali Twoje prawo, żyjąc  
w miłości i sprawiedliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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MSZA ŚWIĘTA ZA PRZEBYWAJĄCYCH W NIEWOLI

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 88(87),2-3

Panie, mój Boże, za dnia wołam, nocą się żalę przed Tobą. 
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń swego ucha na 
moje błaganie. (O. W. Alleluja)

KOLEKTA

Boże, Twój Syn przyjął postać sługi, aby odkupić ludzkość 
z niewoli grzechu, spraw, aby Twoi słudzy przebywający w nie-
woli odzyskali wolność, którą obdarzyłeś wszystkich ludzi, jako 
swoje dzieci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, pod sakramentalnymi znakami składamy 
Ci Ofiarę naszego odkupienia, spraw, aby Twoi słudzy zostali 
uwolnieni i zawsze się cieszyli swobodą ducha. Przez Chrystu-
sa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ  Ps 69(68),31.34

Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić Go z dziękczy-
nieniem. Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie 
gardzi. (O. W. Alleluja.)

MODLITWA PO KOMUNII

Najłaskawszy Boże, przyjęliśmy Ciało i Krew Chrystusa, 
które są ceną naszej wolności, błagamy Cię za naszych braci, 
aby zostali uwolnieni i służyli Twojej sprawiedliwości. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 
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MSZA ŚWIĘTA ZA CHORYCH

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 6,3-4

Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, ulecz mnie, bo 
znękane są moje kości i wielka trwoga ogarnia moją duszę. 

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, wiekuiste zbawienie wierzą-
cych, wysłuchaj nasze prośby za chorego sługę Twojego (chorą 
służebnicę Twoją) N. i wszystkich chorych, dla których błagamy 
o pomoc, aby odzyskali zdrowie i składali Ci dzięki w Twoim 
Kościele. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
† który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. 

CZYTANIE 1 J 3,1-2

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła. Najmilsi: 
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy na-
zwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś 
dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze 
się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, 
będziemy do niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 
– Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Iz 38,10-12d.16

Refren: Pan mnie zachował od unicestwienia.

Mówiłem: „W połowie dni moich
Muszę odejść;
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W bramach Otchłani odczuję brak
Reszty lat moich”. R.

Mówiłem: „Nie ujrzę już Pana
Na ziemi żyjących,
Nie zobaczę już nikogo
Spośród mieszkańców tego świata. R.

Mieszkanie rozbiorą i przeniosą ode mnie
Jak namiot pasterski.
Zwijam jak tkacz moje życie,
On mnie odcinał od nici”. R.

Nad którymi Pan czuwa, ci żyją
Wśród nich dopełni się życie ducha mego.
Uzdrowiłeś mnie i żyć dozwoliłeś.
Oto na zdrowie zmienił mi gorycz. R.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 21,36

Alleluja, alleluja, alleluja
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
Abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

EWANGELIA Mt 15,29-31

Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus przyszedł 
nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły 
do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, nie-
widomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego,  
a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mó-
wią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wiel-
biły Boga Izraela. – Oto słowo Pańskie.
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MODLITWA NAD DARAMI

Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego ży-
cia, przyjmij modlitwy i dary, które składamy za chorych braci 
i siostry, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, i przemień 
naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Kol 1,24

Dopełniam w moim ciele braki cierpień Chrystusa dla dobra 
Jego Ciała, którym jest Kościół. 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie, okaż swoją moc nad 
Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu 
miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu 
świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
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MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA 
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

ANTYFONA NA WEJŚCIE  por. 4 Ezd 2,34.35

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku-
ista niechaj im świeci.

KOLEKTA

Boże, Ojcze wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn umarł  
i zmartwychwstał, spraw łaskawie, aby mocą tej tajemnicy Twój 
sługa N. (Twoja służebnica N., która zasnęła) w Chrystusie, 
przez Niego dostąpił(a) radości zmartwychwstania. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wie-
ki wieków.

CZYTANIE Flp 3,20-21

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian. Bracia: 
Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wycze-
kujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci na-
sze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą 
potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporząd-
kować. – Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 103(102),8.10. 
      13-14.15-16.17-18

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.



43Formularze mszalne

Nie postępuje z nami według naszych grzechów,
Ani według win naszych nam nie odpłaca. R.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
Tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On z czegośmy powstali,
Pamięta, że jesteśmy prochem. R.

Dni człowieka są jak trawa,
Kwitnie jak kwiat na polu.
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika,
i wszelki ślad po nim ginie. R.

Lecz łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by spełnić Jego przykazania. R.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławieni, którzy w Panu umierają,
Niech odpoczną od swoich trudów,
Bo ich czyny idą wraz z nimi.

EWANGELIA     J 12,23-26

Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział do 
swoich uczniów: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn 
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno 
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, 
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Ten, kto miłuje swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swe-
go życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto 
by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam 
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będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”. 
– Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zba-
wienie Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.) i błagamy Cie-
bie, najlepszy Ojcze, aby ten, który (ta, która) pokładał(a) na-
dzieję w Twoim Synu, dobrym Zbawicielu, znalazł(a) w Nim 
miłosiernego sędziego. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

PREFACJA O ZMARŁYCH

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, 
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Pa-
nie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa.

W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwych-
wstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, 
znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Al-
bowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie 
kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą 
przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. 

Dlatego z Aniołami i Archaniołami oraz ze wszystkimi 
chórami niebios, głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: 
Święty, Święty, Święty…

ANTYFONA NA KOMUNIĘ  por. 4 Ezd 2,34.35

Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, wśród Świę-
tych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci. Wieczny odpoczy-
nek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, 
wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci. 
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MODLITWA PO KOMUNII

Panie Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sa-
kramencie Pokarm na drogę do wieczności, spraw, aby nasz brat 
N., który (nasza siostra N., która) Go przyjmował(a), uczestni- 
czył(a) w wiecznej uczcie Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki  
wieków. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

1.3. aspersja niedzielna

Obrzęd poświęcenia wody i pokropienia nią wiernych zastę-
puje akt pokuty na początku Mszy Świętej. 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, 
którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech 
Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, 
którego otrzymaliśmy. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, 
która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, również nasze 
dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. 
Prosimy Cię, pobłogosław + tę wodę, którą będziemy pokropie-
ni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń 
od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się 
do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez 
Chrystusa Pana naszego. 
W.  Amen. 

W okresie wielkanocnym odmawia się modlitwę: 

Panie, Boże wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swo-
jego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jesz-
cze wspanialsze dzieło odkupienia. Pobłogosław + tę wodę, któ-



46 Msza Święta w języku polskim

rą stworzyłeś, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać  
i oczyszczać nasze ciała. 

Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia; przez 
nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnie-
nie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego 
Przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą 
Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpie-
li naszą upadłą naturę. Niech ta wodą przypomni nam przyjęty 
chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi 
w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa Pana na-
szego. 
W.  Amen. 

Po aspersji wiernych kapłan mówi:

Niech Bóg wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, 
abyśmy przez odprawianie tej eucharystycznej Ofiary stali się 
godnymi udziału w uczcie niebieskiej. 
W.  Amen. 
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2. Msza święta w języku angielskiM

2.1. CzęśCi stałe Mszy świętej 

INTRODUCTORY RITES

K.  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy 
Spirit.

W.  Amen.
K.  The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and 

the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
W.  And also with you.

PENITENTIAL RITE

K.  My brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate the 
sacred mysteries, let us call to mind our sins.

W.  I confess to almighty God, and to you, my brothers and si-
sters, that I have sinned through my own fault in my tho-
ughts and in my words, in what I have done, and in what  
I have failed to do. And I ask blessed Mary, ever virgin, all 
the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to 
pray for me to the Lord our God.

K.  May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, 
and bring us to everlasting life.

W.  Amen.

K.  Lord, have mercy.
W.  Lord, have mercy.
K.  Christ, have mercy.
W.  Christ, have mercy. 
K.  Lord, have mercy.
W.  Lord, have mercy.
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THE GLORIA

W.  Glory to God in the highest, and peace to his people on 
earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, 
we worship you, we give you thanks, we praise you for your 
glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, 
Lamb of God, you take away the sin of the world: have mer-
cy on us; you are seated at the right hand of the Father; re-
ceive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone 
are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with 
the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.

OPENING PRAYER

K.  Let us pray. (...) For ever and ever.
W.  Amen.

LITURGY OF THE WORD
 (…)
L.  This is the word of the Lord.
W.  Thanks be to God. 

ALLELUIA

GOSPEL

K.  The Lord be with you.
W.  And also with you.
K.  A reading from the holy Gospel according to N.
W.  Glory to you, Lord.
 (…)
K.  This is the Gospel of the Lord.
W.  Praise to you, Lord Jesus Christ.

HOMILY
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THE PROFESSION OF FAITH

W.  We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of 
heaven and earth, of all that is, seen and unseen. We believe 
in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally be-
gotten of the Father, God from God, Light from Light, true 
God from true God, begotten, not made, of one Being with 
the Father. Through him all things were made. For us men 
and for our salvation he came down from heaven: by the 
power of the Holy Spirit he became incarnate from the Vir-
gin Mary, and was made man. For our sake he was crucified 
under Pontius Pilate; he suffered death and was buried. On 
the third day he rose again in accordance with the Scriptu-
res; he ascended into heaven and is seated at the right hand 
of the Father. He will come again in glory to judge the living 
and the dead, and his kingdom will have no end. We believe 
in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds 
from the Father and the Son. With the Father and the Son he 
is worshipped and glorified. He has spoken through the Pro-
phets. We believe in one holy catholic and apostolic Church. 
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. 
We look for the resurrection of the dead, and the life of the 
world to come. Amen.

GENERAL INTERCESSIONS

LITURGY OF THE EUCHARIST

PREPARATION OF THE GIFTS
K.  Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your 

goodness we have this bread to offer, which earth has given 
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and human hands have made. It will become for us the bread 
of life.

W.  Blessed be God for ever.
K.  (cicho, wlewając wino i wodę do kielicha) 
 By the mystery of this water and wine may we come to share 

in the divinity of Christ, who humbled himself to share in 
our humanity.

K.  Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your 
goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and 
work of human hands. It will become our spiritual drink.

W.  Blessed be God for ever.
K.  (cicho) Lord God, we ask you to receive us and be pleased 

with the sacrifice we offer you with humble and contrite he-
arts.

K.  (cicho, obmywając ręce) 
 Lord, wash away my iniquity; clean me from my sin.
K.  Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptab-

le to God, the almighty Father.
W.  May the Lord accept the sacrifice at your hands for the pra-

ise and glory of his name, for our good, and the good of all 
his Church.

PRAYER OVER THE GIFTS

K.  (…)
W.  Amen.
K.  The Lord be with you.
W.  And also with you.
K.  Lift up your hearts.
W.  We lift them up to the Lord.
K.  Let us give thanks to the Lord our God.
W.  It is right to give him thanks and praise.
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EUCHARISTIC PRAYER II

K.  Father, it is our duty and our salvation, always and every-
where to give you thanks through your beloved Son, Jesus 
Christ. He is the Word through whom you made the univer-
se, the Saviour you sent to redeem us. By the power of the 
Holy Spirit he took flesh and was born of the Virgin Mary. 
For our sake he opened his arms on the cross, he put an end 
to death and revealed the resurrection. In this he fulfilled 
your will and won for you a holy people. And so we join the 
angels and the saints in proclaiming your glory as we say:

W.  Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and 
earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed 
is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the 
highest.

K.  Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. 
 Let your Spirit come upon these gifts to make them holy, 

so that they may become for us the body + and blood of our 
Lord, Jesus Christ. 

 Before he was given up to death, a death he freely accepted, 
he took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave 
it to his disciples, and said: 

TAKE THIS, ALL OF YOU AND EAT IT:
THIS IS MY BODY 
WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU. 

 When supper was ended, he took the cup. Again he gave you 
thanks and praise, gave the cup to his disciples, and said:
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TAKE THIS, ALL OF YOU, AND DRINK FROM IT:
THIS IS THE CUP OF MY BLOOD,
THE BLOOD OF THE NEW AND EVERLASTING 
COVENANT.
IT WILL BE SHED FOR YOU AND FOR ALL MEN
SO THAT SINS MAY BE FORGIVEN.
DO THIS IN MEMORY OF ME.

K.  Let us proclaim the mystery of faith.
W.  When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your 

death, Lord Jesus, until you come in glory.
K.  In memory of this death and resurrection, we offer you, Fat-

her, this life-giving bread, this saving cup. We thank you for 
counting us worthy to stand in your presence and serve you. 
May all of us who share in the body and blood of Christ be 
brought together in unity by the Holy Spirit.

 Lord, remember your Church throughout the world; make 
us grow in love, together with N. our Pope, N. our bishop, 
and all the clergy. 

 Remember our brother and sisters who have gone to their 
rest in the hope of rising again; bring them all the departed 
into the light of your presence. Have mercy on us all; make 
us worthy to share eternal life with Mary, the virgin mother 
of God, with the apostles, and with all the saints who have 
done your will throughout the ages. May we praise you in 
union with them, and give you glory through your Son, Je-
sus Christ. 

 (podnosząc Ciało i Krew Pańską kapłan mówi)
 Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spi-

rit, all glory and honour is yours, almighty Father, for ever 
and ever.

W. Amen.
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RITE OF COMMUNION

K.  Let us pray with confidence to the Father in the words our 
Saviour gave us: 

PATER NOSTER

W.  Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy 
kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespas-
ses, as we forgive those who trespass against us. And lead us 
not into temptation, but deliver us from evil.

K.  Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our 
day. In your mercy keep us free from sin and protect us from 
all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our 
Saviour, Jesus Christ.

W.  For the kingdom, the power, and the glory are yours, now 
and for ever.

K.  Lord, Jesus Christ, you said to your apostles: „I leave you 
peace, my peace I give you”. Look not on our sins, but on 
the faith of your Church, and grant us the peace and unity of 
your kingdom where your live for ever and ever.

W.  Amen.
K.  The peace of the Lord be with you always.
W.  And also with you.
K.  Let us offer each other the sign of peace.

K.  (cicho): May this mingling of the Body and Blood of our 
Lord Jesus Christ bring eternal life to us who receive it. 

W.  Lamb of God, you take away the sins of the world: have 
mercy on us.
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 Lamb of God, you take away the sins of the world: have 
mercy on us.

 Lamb of God, you take away the sins of the world: grant us 
peace.

K.  (cicho) Lord Jesus Christ, Son of the living God, by the will 
of the Father and the work of the Holy Spirit your death 
brought life to the world. By your holy Body and Blood free 
me from all my sins and from every evil. Keep me faithful 
to your teaching, and never let me be parted from you.

K.  This is the Lamb of God who takes away the sins of the 
world. Happy are those who are called to his supper.

W.  Lord I am not worthy to receive you, but only say the word 
and I shall be healed.

K.  (cicho): May the body of Christ bring me to everlasting life.
 May the blood of Christ bring me to everlasting life.

Kapłan podając Ciało Pańskie:

K.  The Body of Christ.
W.  Amen.

PRAYER AFTER COMMUNION

K.  Let us pray. (...)
W.  Amen. 

CONCLUDING RITE

K.  The Lord be with you.
W.  And also with you.
K.  May almighty God bless you, the Father, + and the Son, and 

the Holy Spirit.
W.  Amen.
K.  Go in the peace of Christ.
W.  Thanks be to God.
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2.2. ForMularze Mszalne

COMMON OF THE BLESSED VIRGIN MARY
(MSZA ŚWIĘTA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE)

These Masses are also used for the Saturday celebrations 
of the Blessed Virgin Mary and for votive Masses of the Blessed 
Virgin Mary.

INTRODUCTORY RITES

Hail, holy Mother! The child to whom you gave birth is the 
King of heaven and earth for ever. (Sedulius)

OPENING PRAYER

Lord God, give to your people the joy of continual health in 
mind and body. With the prayers of the Virgin Mary to help us, 
guide us through the sorrows of this life to eternal happiness in 
the life to come.

Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who 
lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever 
and ever.

PRAYER OVER THE GIFTS

Pray, brethren...
Father, the birth of Christ your Son deepened the virgin 

mother’s love for you, and increased her holiness. May the hu-
manity of Christ give us courage in our weakness; may it free 
us from our sins, and make our offering acceptable. We ask this 
through Christ our Lord. 
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COMMUNION RITE

Blessed is the womb of the Virgin Mary; she carried the Son 
of the eternal Father. (See Lk 11:27)

PRAYER AFTER COMMUNION

Let us pray.
Lord, we rejoice in your sacraments and ask your mercy as 

we honor the memory of the Virgin Mary. May her faith and love 
inspire us to serve you more faithfully in the work of salvation.

Grant this in the name of Jesus the Lord.
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FOR PEACE AND JUSTICE
(O POKÓJ I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

INTRODUCTORY RITES

Give peace, Lord, to those who wait for you; listen to the 
prayers of your servants, and guide us in the way of justice. (See 
Sir 36:18-19)

OPENING PRAYER

God our Father, you reveal that those who work for peace 
will be called your sons. Help us to work without ceasing for 
that justice, which brings true and lasting peace.

We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who 
lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever 
and ever. 

PRAYER OVER THE GIFTS

Pray, brethren…. Lord, may the saving sacrifice of your Son, 
our King and peacemaker, which we offer through these sacra-
mental signs of unity and peace, bring harmony and concord to 
all your children. We ask this through Christ our Lord.

COMMUNION RITE

Happy the peacemakers; they shall be called sons of God. 
(Mt 5:9)

PRAYER AFTER COMMUNION

Let us pray. Lord, you give us the body and blood of your 
Son and renew our strength. Fill us with the spirit of love that we 
may work effectively to establish among men Christ`s farewell 
gift of peace. We ask this through Christ our Lord.
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IN THE TIME OF THE WAR OR CIVIL DISTURBANCE
(W CZASIE WOJNY I NIEPOKOJÓW)

INTRODUCTORY RITES
The Lord says: my plans for you are peace and not disaster; 

when you call to me, I will listen to you, and I will bring you 
back to the place from which I exiled you. (Jer 29:11,12,14)

OPENING PRAYER
God of power and mercy, you destroy war and put down eart-

hly pride. Banish violence from our midst and wipe away our tears 
that we may all deserve to be called your sons and daughters. We 
ask this through our Lord Jesus Christ, your Son. Who lives and 
reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

PRAYER OVER THE GIFTS
Pray brethren… Lord, remember Christ your Son who is 

peace itself and who has washed away our hatred with his blood. 
Because you love all men, look with mercy on us. Banish the 
violence and evil within us, and by this offering restore tranqui-
lity and peace. We ask this through Christ our Lord.

COMMUNION RITES
The Lord says, peace I leave with you, my own peace I give 

you; not as the world gave do I give. Do not let your heart be 
troubled or afraid.

PRAYER AFTER COMMUNION
Let us pray.
Father, you satisfy our hunger with the one bread that gives 

strength to mankind. Help us to overcome war and violence, and 
to establish your law of love and justice. We ask this through 
Christ our Lord.
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FUNERAL MASS OUTSIDE OF THE EASTER SEASON
(MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA 

POZA OKRESEM WIELKANOCNYM)

INTRODUCTORY RITES
Give them eternal rest, O Lord, and my perpetual light shine 

on them for ever. (See 4 Ezr 2:34-35)

OPENING PRAYER
Almighty God, our Father, we firmly believe that your Son 

died and rose to life. We pray for our brother (sister) N., who has 
died in Christ. Raise him (her) at the last day to share the glory 
of the risen Christ, who lives and reigns with you and the Holy 
Spirit, one God, for ever and ever.

PRAYER OVER THE GIFTS
Pray brethren... Lord, receive the gifts we offer for the sal-

vation of N. May he Christ be merciful in judging our brother 
(sister) N. for he (she) believed in Christ as his (her) Lord and 
Savior. We ask this through Christ our Lord.

COMMUNION RITES
May eternal light shine on them, o Lord, with all your saints 

for ever, for you are rich in mercy. Give them eternal rest, o 
Lord, and may perpetual light shine on them for ever, for you are 
rich in mercy. (See 4 Ezr 2:35,34)

PRAYER AFTER COMMUNION
Let us pray. Lord God, your Son Jesus Christ gave us the 

sacrament of his body and blood to guide us on our pilgrim way 
to your kingdom. May our brother (sister) N., who shared in the 
eucharist, come to the banquet of life Christ has prepared for us. 
We ask this through Christ our Lord.
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3. Msza święta w języku nieMieCkiM

3.1. CzęśCi stałe Mszy świętej.

ERÖFFNUNG

GESANG ZUR ERÖFFNUNG

K.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Gei-
stes.

W.  Amen.
K.  Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes 

des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch.

W.  Und mit deinem Geiste. 
K.  Bevor wir das Gedächtnis des Herrn begehen, wollen wir 

uns besinnen. Wir bekennen, daß wir gesündigt haben.
W.  Ich bekenne Gott, dem Allmächtige, und allen Brüdern und 

Schwestern, daß ich Gutes unterlassen und Böses getan 
habe ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Wer-
ken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine 
große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, 
alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, 
für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.

K.  Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die 
Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.

W.  Amen.

KYRIE

K.  Herr, erbarme dich. 
W.  Herr, erbarme dich.
K.  Christus, erbarme dich.
W.  Christus, erbarme dich.
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K.  Herr, erbarme dich.
W. Herr, erbarme dich.

GLORIA Ökumenische Fassung

W. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Men-
schen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir 
beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß 
ist deine Herrlichkeit: Herr und Gott; König des Himmels, 
Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener 
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn 
des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbarme 
dich unser; du nimmst hinweg die Sünde der Welt: nimm an 
unser Gebet; du sitzest zur Rechten des Vaters: erbarme dich 
unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du 
allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, 
zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.

TAGESGEBET

WORTGOTTESDIENST

ERSTE LESUNG 

ANTWORTPSALM

ZWEITE LESUNG 

HALLELUJA

EVANGELIUM

K.  Der Herr sei mit euch.
W.  Und mit deinem Geiste.
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K.  Aus dem heiligen Evangelium nach...
W.  Ehre sei dir, o Herr.
K.  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
W. Lob sei dir, Christus.

HOMILIE
GLAUBENSBEKENNTNIS

W. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächti-
gen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtba-
re und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus 
Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren 
vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott 
vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens 
mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Men-
schen und zu unserem Heil, ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der 
Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für 
uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist be-
graben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der 
Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rech-
ten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu 
richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird 
kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr 
ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn 
hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und 
verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten; 
und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten, und das Leben 
der kommenden Welt. Amen. 

ALLGEMEINES GEBET
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EUCHARISTIEFEIER

K.  Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du 
schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der men-
schlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Ange-
sicht, damit es uns das Brot des Lebens werde.

W.  Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.

K. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du 
schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der 
menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein 
Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde.

W.  Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.

K. Betet, Brüder und Schwestern, daß mein und euer Opfer 
Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle.

W.  Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob 
und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine 
ganze heilige Kirche.

GABENGEBET

K.  (...)
W.  Amen.
K.  Der Herr sei mit euch.
W.  Und mit deinem Geiste.
K.  Erhebet die Herzen.
W.  Wir haben sie beim Herrn.
K.  Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott.
W.  Das ist würdig und recht.

ZWEITES HOCHGEBET
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K.  In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, 
immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn 
Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles ers-
chaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. 
Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren 
von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluß zu erfüllen 
und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die 
Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht 
des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan.

 Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und 
singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit: 

W.  Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. 
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Ho-
sanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen 
des Herrn. Hosanna in der Höhe. 

K. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heilig-
keit. Darum bitten wir dich: Sende deinen Geist auf diese 
Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib + 
und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. 

 Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus 
freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und 
sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiede-
rum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH
DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
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MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

K.  Geheimnis des Glaubens.
W.  Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung 

preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.

K.  Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes 
und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das 
Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken 
dir, daß du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu 
dienen.

Wir bitten dich: Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, 
und laß uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke 
deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk 
in der Liebe, vereint mit unserem Papst N., unserem Bischof 
N. und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und 
mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. 

Gedenke (aller) unsere Brüder und Schwestern, die ent-
schlafen sind in der Hoffnung, daß sie auferstehen. Nimm 
sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden 
sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht 
zu Angesicht. 
Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Le-
ben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau 
und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, 
die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, 
daß wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus 
Christus.
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Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger 
Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit 
und Ehre jetzt und in Ewigkeit.

W.  Amen.

KOMMUNION

K.  Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu 
seiner Auftrag, wagen wir zu sprechen:

GEBET DES HERRN

W.  Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigem. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen.

K.  Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und 
gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit de-
inem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sün-
de, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers 
Jesus Christus erwarten.

W.  Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen.

K.  Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: „Frieden hinterlasse 
ich euch, meinen Frieden gebe ich euch”. Deshalb bitten wir: 
Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern 
auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem 
Willen Einheit und Frieden.

W.  Amen.
K.  Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
W.  Und mit deinem Geiste.
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AGNUS DEI

W. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbar-
me dich unser.

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbar-
me dich unser.

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: gib 
uns deinen Frieden.

K.  Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der 
Welt.

W.  Herr, ich bin nicht würdig, daß du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.

K. Selig die zum Mahl des Lammes geladen sind.
  Der Leib Christi.
W.  Amen.

SCHLUSSEGEBET

ENTLASSUNG

K.  Der Herr sei mit euch.
W.  Und mit deinem Geiste.
K.  Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, + und der 

Sohn und der Heilige Geist.
W.  Amen.
K.  Gehet hin in Frieden.
W.  Dank sei Gott, dem Herrn.
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3.2. ForMularze Mszalne

MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL
(O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE)

ERÖFFNUNGSVERS  Offb 12,1

Ein großes Zeichen erschien am Himmel: Eine Frau, umge-
ben von der Sonne, den Mond unter ihren Füßen und einen Kranz 
von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. 

(GLORIA – w uroczystość)

TAGESGEBET

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast die selige Jungfrau Ma-
ria, die uns Christus geboren hat vor aller Sünde bewahrt und sie 
mit Leib und Seele zur Herrlichkeit des Himmels erhoben. Gib, 
dass wir auf dieses Zeichen der Hoffnung und des Trostes schau-
en und auf dem Weg bleiben, der hinführt zu deiner Herrlichkeit. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit 
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

1. LESUNG   Offb 11,19a; 12,1-6a.10ab

Ein großes Zeichen erschien am Himmel: eine Frau, mit der 
Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen

Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Der Tempel 
Gottes im Himmel wurde geöffnet, und in seinem Tempel wur-
de die Lade seines Bundes sichtbar: Dann erschien ein großes 
Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der 
Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen 
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auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz 
in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Him-
mel: ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn 
Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein 
Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie 
auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären 
sollte; er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. 
Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit ei-
sernem Zepter herrschen wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und 
zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo 
Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Da hörte ich eine 
laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, 
die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht 
seines Gesalbten.
L.  Wort des lebendigen Gottes.
W.  Dank sei Gott.

ANTWORTPSALM  Ps 45(44),11-12.16 u.18

 Refren: Selig bist du, Jungfrau Maria du thronst zur Rech-
ten des Herrn.

Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr, 
vergiss dein Volk und dein Vaterhaus!
Der König verlangt nach deiner Schönheit;
er ist ja dein Herr, verneig dich vor ihm! R.

Man geleitet sie mit Freude und Jubel, 
sie ziehen ein in den Palast des Königs.

 Ich will deinen Namen rühmen 
 von Geschlecht zu Geschlecht;

darum werden die Völker 
dich preisen immer und ewig. R.
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2. LESUNG 1 Kor 15,20-27a

In Christus werden alle lebendig gemacht werden: Erster ist 
Christus; dann folgen alle, die zu ihm gehören

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die 
Korinther. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt 
worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen 
Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Men-
schen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle 
sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es 
gibt aber eine bestimmte Reihenfolge: Erster ist Christus; dann 
folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach 
kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft ver-
nichtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn 
er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße ge-
legt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Sonst 
hätte er ihm nicht alles zu Füßen gelegt.
L.  Wort des lebendigen Gottes.
W.  Dank sei Gott.

 RUF VOR DEM EVANGELIUM

 Halleluja, Halleluja. 
 Aufgenommen in den Himmel ist die Jungfrau Maria.
 Die Engel freuen sich und preisen den Herrn.
 

EVANGELIUM      Lk 1,39-56 
Der Mächtige hat Großes an mir getan: er erhöht 
die Niedrigen

K.  Der Herr sei mit euch.
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W.  Und mit deinem Geiste.
K.  Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
W.  Ehre sei dir, o Herr.

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und 
eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus 
des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß Ma-
rias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet 
vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Geseg-
net bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die 
Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn 
zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, 
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die 
geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da 
sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein 
Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit 
seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich 
selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir 
getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht 
zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit sei-
nem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Ho-
chmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die 
Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und 
lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes 
Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unsern Vätern ver-
heißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und 
Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hau-
se zurück.
K.  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
W.  Lob sei dir, Christus. 

(GLAUBENSBEKENNTNIS – w uroczystość)
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FÜRBITTEN

K.  Gott, der allmächtige Vater, sorgt sich um seine Kinder. 
Ihn bitten wir im Vertrauen auf die Fürsprache der seligen 
Jungfrau Maria:

L.  Wir verehren Maria als unsere Helferin; bewahre unter ih-
rem Schutz unsere Gemeinde und unser Land vor allem 
Bösen und allem Unheil. 

W.  Wir bitten dich, erhöre uns.
L.  Du hast Maria den Gläubigen als Mutter gegeben; gewähre 

auf ihre Fürsprache den Kranken Heilung, den Trauernden 
Trost, den Sündern Vergebung und allen Menschen Heil und 
Frieden. 

W.  Wir bitten dich, erhöre uns.
L.  Du hast Maria die Kraft gegeben, treu deinem Wort zu fol-

gen; mache auch uns fähig, deinem Ruf zu folgen und dir 
treu zu dienen.

W.  Wir bitten dich, erhöre uns.
L.  Christus hat in Kana die Bitte seiner Mutter gehört; erhöre 

das Beten aller, die voll Vertrauen zu dir rufen. 
W.  Wir bitten dich, erhöre uns.
L.  Du hast Maria zur Königin des Himmels gekrönt; schenke 

allen unseren Verstorbenen die ewige Freude.
W.  Wir bitten dich, erhöre uns.

K.  Allmächtiger ewiger Gott, höre auf die Fürbitte der seligen 
Jungfrau Maria, bewahre uns vor allem Bösen, das uns auf 
Erden bedroht, und nimm uns dereinst auf in die ewige Her-
rlichkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

W.  Amen.
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GABENGEBET

Allmächtiger Gott, unser Gebet und unser Opfer steige zu 
dir empor. Höre auf die selige Jungfrau Maria, die du in den 
Himmel aufgenommen hast, und entzünde in unseren Herzen 
das Feuer der Liebe, damit wir dich allezeit suchen. Darum bit-
ten wir durch Christus, unseren Herrn.

PRÄFATION
Die Herrlichkeit Marias und die Kirche

K.  Der Herr sei mit euch.
W.  Und mit deinem Geiste.
K.  Erhebet die Herzen.
W.  Wir haben sie beim Herrn.
K.  Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott.
W.  Das ist würdig und recht.

In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, 
zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute 
hast du die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel erhoben, 
als Erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen 
als verheißen ist, und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewi-
gen Vollendung. Dem pilgernden Volk ist sie ein untrügliches 
Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes. Denn ihr 
Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Ver-
wesung nicht schauen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit 
dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob 
deiner Herrlichkeit: Heilig ...

HOCHGEBET

AGNUS DEI
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KOMMUNIONVERS     Lk 1,48-49

Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der 
Mächtige hat Großes an mir getan.

SCHLUSSGEBET

Barmherziger Gott, wir haben das heilbringende Sakrament 
empfangen. Lass uns auf die Fürsprache der seligen Jungfrau 
Maria, die du in den Himmel aufgenommen hast, zur Herrlichke-
it der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

ENTLASSUNG
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UM FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT
(O POKÓJ I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

ERÖFFNUNGSVERS  Sir 36,21-22 
Herr, gib Frieden denen, die auf dich hoffen. Erhöre das Ge-

bet deiner Diener und führe uns auf den Weg der Gerechtigkeit.

TAGESGEBET

Gott, du bist unser Vater und sorgst für alle, Schließe die 
Menschen, die durch gemeinsamen Ursprung verbunden sind, 
in Frieden zu einer Familie zusammen und vereine uns alle in 
brüderlicher Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unse-
ren Herrn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

1. LESUNG  Offb 21,10-14.22-23 

Ein Engel zeigte mir die heilige Stadt, wie sie aus dem Him-
mel herabkam.

Lesung aus die Offenbarung des Johanes. Da entrückte 
er mich in der Verzückung auf einen großen, hohen Berg und 
zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus 
dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie 
glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. 
Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und 
zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben: 
die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat 
die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore und im Süden drei 
Tore und im Westen drei Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf 
Grundsteine; auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apo-
stel des Lammes. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Denn 
der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist 
ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne 
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noch Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes er-
leuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm.
L.  Wort des lebendigen Gottes.
W.  Dank sei Gott.

ANTWORTPSALM

 Refren: Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen 
dir die Völker alle.

Gott sei uns gnädig und segne uns.
Er lasse über uns sein Angesicht leuchten,
damit auf Erden sein Weg erkannt wird
du unter allen Völkern sein Heil. R.

Die Nationen sollen sich freuen und jubeln,
Denn du richtest den Erdkreis gerecht.

 Du richtest die Völker nach Rechtund regierst die Nationen 
auf Erden. R.

RUF VOR DEM EVANGELIUM 

Halleluja, Halleluja.
 Wer mich liebt, hält fest an meinem Wort. Mein Vater wird 

ihn lieben, und wir werden bei ihm wohnen.

EVANGELIUM  Joh 14,23.29

Der Heilige Gott wird euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe.

K.  Der Herr sei mit euch.
W.  Und mit deinem Geiste.
K.  Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
W.  Ehre sei dir, o Herr.
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In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhal-

ten; mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kom-
men und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen 
Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von 
mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu 
euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, 
der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, 
der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden 
gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe 
ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. 
Ihr habt gehört, daß ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme 
wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr 
euch freuen, daß ich zum Vater gehe; denn der Vater ist größer 
als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, 
damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt.

K.  Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
W. Lob sei dir, Christus.

FÜRBITTEN

K.  Wir wollen beten

L.  Für die Menschen, die unter Gewalt und Unterdrückung le-
iden, die in Angst und Unfrieden leben müssen, denen nach 
dem Leben getrachtet wird, im Großen und im Kleinen, für 
die, die Opfer sind von Hass, Krieg und Terror.

L.  Für die Menschen, die sich auf der Flucht vor Krieg und 
Gewalt befinden, die ihre Angehörigen verloren haben und 
ihre Heimat, für die Kinder, deren Leben schon zerstört ist, 
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bevor es begonnen hat, die nichts anderes lernen als Hass 
und Gewalt.

L.  Für die Menschen, die alle Hoffnung auf Frieden verloren 
haben, die müde geworden sind, dafür zu kämpfen, dass der 
Mensch nicht Opfer des Menschen werde, die nicht mehr 
glauben, dass es anders werden könne.

L.  Für unsere Gemeinden, dass sie Orte des Friedens seien und 
der Versöhnung, dass sie sich öffnen dem Geist des Friedens 
und die Botschaft Jesu hinaustragen.

L.  Für uns selbst, dass wir der Gewalt und dem Bösen wider-
stehen, dass wir die Kraft besitzen, auch weiterhin an einer 
Welt mitzubauen, in der Frieden und Gerechtigkeit wohnen, 
das wir es schaffen, die Mauern von Angst, Gewalt und Hass 
zu durchbrechen.

K.  Herr, lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens durch 
Christus, unseren Herrn. 

W.  Amen.

GABENGEBET

Herr, unser Gott, unter den Gestalten vor Brot und Wein, die 
den Frieden und Einheit bezeichnen, feiern wir das Opfer deines 
Sohnes, dessen Herrschaft Frieden schenkt.

Stärke durch dieses Opfer den Geist der Brüderlichkeit un-
ter deinen Kindern. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn.

PRÄFATION (vom Tage)

HOCHGEBET
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AGNUS DEI

KOMMUNIONVERS  Mt 5,9
Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes ge-

nannt werden.

SCHLUSSGEBET

Allherrschender Gott, du hast die Welt geschaffen und ord-
nest ihren Lauf. Erhöre unser Gebet Schenke unserer Zeit deinen 
Frieden und laß uns voll Freude deine Barmherzigkeit preisen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, der mit dir lebt 
und herrscht in alle Ewigkeit.

ENTLASSUNG
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4. Msza święta w języku włoskiM

4.1. CzęśCi stałe Mszy świętej

RITI DI INTRODUZIONE 

CANTO D’INGRESSO

K.  Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
W.  Amen.
K.  La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio 

Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
W.  E con il tuo spirito.

ATTO DI PENITENZA

K.  Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, ricono-
sciamo i nostri peccati.

W.  Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto 
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, 
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sem-
pre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare 
per me il Signore Dio nostro.

K.  Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.

W.  Amen.

KYRIE

K.  Signore, pietà.
W.  Signore, pietà.
K.  Cristo, pietà.
W.  Cristo, pietà.
K.  Signore, pietà.
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W.  Signore, pietà.

GLORIA

W.  Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ado-
riamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnel-
lo di Dio, Figlio del Padre; tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà 
di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo Al-
tissimo: Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio 
Padre. Amen.

ORAZIONE 

K.  Preghiamo. (…)
W.  Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA 

 (…)
K.  Parola di Dio.
W.  Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

SECONDA LETTURA

ALLELUIA
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VANGELO
K.  Il Signore sia con voi.
W.  E con il tuo spirito.
K.  Dal Vangelo secondo...
W.  Gloria a te, o Signore.
 (...)
K.  Parola del Signore.
W.  Lode a te, o Cristo.

OMELIA

CREDO 

W. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un 
solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal 
Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 
vero da Dio vero; generato, non creato; della stessa sostanza 
del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per 
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; e per 
opera dello Spirito Santo si é incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si é fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno é risuscitato, secondo 
le Scritture; é salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di 
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che é Signore 
e da la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il 
Figlio é adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profe-
ti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo 
un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risur-
rezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 
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LITURGIA EUCARISTICA

K.  Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo 
di vita eterna.

W.  Benedetto nei secoli il Signore.
K.  Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo vino, frutto della terra, e del lavoro 
dell’uomo; lo presentiamo a te, perché diventi per noi be-
vanda di salvezza.

W.  Benedetto nei secoli il Signore.
K.  Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito 

a Dio, Padre onnipotente.
W.  Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode  

e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua 
santa Chiesa.

ORAZIONE

 (...)
W.  Amen.

PREFAZIO COMUNE I

 Il rinnovamento universale in Cristo

K.  Il Signore sia con voi. 
W. E con il tuo spirito.
K.  In alto i nostri cuori. 
W.  Sono rivolti al Signore.
K.  Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
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W.  E’ cosa buona e giusta.

K.  E’veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalza-
re a te l’inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed 
eterno, per Cristo nostro Signore. In lui hai voluto rinnovare 
l’universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pie-
nezza. Egli che era Dio annientò se stesso, e col sangue ver-
sato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Perciò fu innalzato 
sopra ogni creatura ed è causa di salvezza eterna per coloro 
che ascoltano la sua parola. E noi, uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo con gioia l’inno della tua gloria:

W.  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli  
e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei 
cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osan-
na nell’alto dei cieli.

PREGHIERA EUCARISTICA II

K.  Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi 
doni con l’effusione del tuo Spirito perché diventino per noi 
il corpo e + il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, 
offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese 
grazie, lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
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PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

K.  Mistero della fede.

W.  Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua ri-
surrezione, nell’attesa della tua venuta.

K.  Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo 
Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della 
salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua 
presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo 
umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

 Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 
rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro Papa N., 
il nostro Vescovo N., e tutto l’ordine sacerdotale. Ricor-
dati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella spe-
ranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano 
alla tua clemenza: ammettili a godere la luce del tuo vol-
to. Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla 
vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e Madre 
di Dio, con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo 
ti furono graditi: e in Gesù  Cristo tuo Figlio canteremo la 
tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Pa-
dre onnipotente, nell’unita dello Spirito Santo, ogni onore  
e gloria, per tutti i secoli dei secoli.

W.  Amen. 
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RITI DI COMUNIONE

K.  Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino 
insegnamento, osiamo dire:

W.  Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così 
in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi 
i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

K.  Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri 
giorni; e con l’aiuto della tua misericordia, vivremo sempre 
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa 
che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore 
Gesù Cristo.

W.  Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
K.  Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: „Vi lascio 

la pace, vi do la mia pace”, non guardare ai nostri peccati, 
ma alla fede della tua Chiesa, e donale unita e pace secondo 
la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

W.  Amen.
K.  La pace del Signore sia sempre con voi.
W.  E con il tuo spirito.

AGNELLO DI DIO

W.  Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi.

 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi.

 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la 
pace.

K.  (Cicho) La Comunione del Tuo Corpo ed il Tuo Sangue, Si-
gnore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, 
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ma per tua misericordia, sia rimedio di difesa dell’anima e 
del corpo.

K.  Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’Agnello di 
Dio, che toglie i peccati del mondo.

W.  O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:
 ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
K.  Il Corpo di Cristo.
W.  Amen.

ORAZIONE

RITI DI CONCLUSIONE

K.  Il Signore sia con voi.
W.  E con il tuo spirito.
K.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre + e Figlio e Spirito Santo.
W.  Amen.
K.  La Messa é finita: andate in pace.
W.  Rendiamo grazie a Dio!
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4.2. ForMularze Mszalne

LA MESSA DELLA MARIA MADRE DEL SIGNORE
(MSZA ŚWIĘTA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE)

ANTIFONA D’INGRESSO  Cfr Gdt 13,23.25

Benedetta sei tu, Vergine Maria, dal Signore Dio, l’Altissi-
mo, più di tutte le donne sulla terra; egli ha tanto esaltato il tuo 
nome, che sulla bocca di tutti sarà sempre la tua lode.

COLLETTA

Guarda, Signore, il tuo popolo, riunito nella memoria della 
beata Vergine Maria; fa’ che per sua intercessione partecipi alla 
pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA   1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2
Maria Vergine „arca del Signore”. 

Dal primo libro delle Cronache

In quei giorni, Davide convocò tutto Israele in Gerusalem-
me per trasportare l’arca del Signore nel posto che le aveva 
preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i leviti.

I figli dei leviti sollevarono l’arca di Dio sulle loro spalle per 
mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola 
del Signore.

Davide disse ai capi dei leviti di mandare i loro fratelli, 
i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cémbali, 
perché, levando la loro voce, facessero udire i suoni di gioia.
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Così introdussero e collocarono l’arca di Dio al centro del-
la tenda eretta per essa da Davide; offrirono olocŕusti e sacrifici 
di comunione a Dio.

Terminati gli olocàusti e i sacrifici di comunione, Davide 
benedisse il popolo in nome del Signore. – Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 131

Refren. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono.

Il Signore ha giurato a Davide
e non ritratterà la sua parola:
„Il frutto delle tue viscere
io metterò sul tuo trono!”. R.

Il Signore ha scelto Sion,
l’ha voluta per sua dimora:
„Questo è il mio riposo per sempre;
qui abiterò, perché l’ho desiderato. R.

In Sion farò germogliare la potenza di Davide,
preparerò una lampada al mio consacrato. 
Coprirò di vergogna i suoi nemici, 
ma su di lui splenderà la corona”. R. 

CANTO AL VANGELO

 Alleluia, alleluia, alleluia.
 La Vergine Madre di Dio racchiude nel suo grembo colui 

che il mondo intero non può contenere.
 Alleluia.
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VANGELO     Lc 1,39-47
Benedetto il frutto del tuo grembo.

Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in 
viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di 
Giuda.

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Eli-
sabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: „Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga 
a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole 
del Signore” 

Allora Maria disse: „L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore”. – Parola del 
Signore.

SULLE OFFERTE

Ti offriamo con gioia, o Padre, il pane e il vino per il sacri-
ficio di lode nel ricordo della Madre del tuo Figlio; in cambio 
della nostra umile offerta donaci un’esperienza sempre più viva 
del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO

La Madre del Signore fedele dispensatrice della divina grazia

K.  Il Signore sia con voi.
W.  E con il tuo spirito
K.  In alto i nostri cuori.
W.  Sono rivolti al Signore.
K.  Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
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W.  È cosa buona e giusta.
K. E’ veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di 

salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signo-
re, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo 
e ti benediciamo per le grandi cose, che hai fatto in Maria, 
madre del Cristo tuo Figlio, e cooperatrice nei secoli della 
nostra salvezza. Nella tua sapienza di amore le hai affidato 
un compito materno nella Chiesa e l’hai costituita dispen-
satrice di grazia per il popolo cristiano. Con le sue parole 
ci richiami sul giusto cammino, con i suoi esempi ci attrai 
alla sequela del Cristo, per le sue preghiere ci concedi il per-
dono. E noi, con tutti gli angeli del ciclo, innalziamo a te il 
nostro canto, e proclamiamo insieme la tua gloria: 
 

W.  Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e 
la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cie-
li. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna 
nell’alto dei cieli. 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE Cfr Lc 1,48

Tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché Dio ha 
guardato con bontà all’umile sua ancella. 

DOPO LA COMUNIONE 

Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa nel ri-
cordo della beata Vergine Maria, concedi a noi di partecipare 
all’eterno convito, che ci hai fatto pregustare in questo sacra-
mento. Per Cristo nostro Signore.
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LA MESSA PER LA PACE E LA GIUSTIZIA
(MSZA ŚWIĘTA O POKÓJ I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

ANTIFONA D’INGRESSO  Cfr Sir 36, 15-16 

Da’, o Signore, la pace a coloro che sperano in te; ascolta la 
preghiera dei tuoi fedeli e guidaci sulla via della giustizia.

COLLETTA

O Dio, che chiami tuoi figli gli operatori di pace, fa’ che 
noi, tuoi fedeli, lavoriamo senza mai stancarci per promuovere 
la giustizia che sola può garantire una pace autentica e duratura. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli.

PRIMA LETTURA    Is 25,6-10a

Dalla lettera del propheta di Isaia. Preparerà il Signore 
degli eserciti per tutti i popoli, su questo
monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini ec-
cellenti,
di cibi succulenti, di vini raffinati.

Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia
di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà
la morte per sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni
volto; la condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire
da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel
giorno: „Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci 
salvasse;
questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci,
esultiamo per la sua salvezza”. – Parola del Signore.
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SALMO RESPONSORIALE  S 85, 10-14

 Refren. Il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo. 

Poiché la mano del Signore 
si poserà su questo monte. 
Moab invece sarà calpestato al suolo, 
come si pesta la paglia nella concimaia. R.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. R.

La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
Misericordia e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. R.

La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. R.

CANTO AL VANGELO  G 14, 27

Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non 
può essere mio discepolo.

VANGELO  G 20,19-23

Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso 
giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
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venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: „Pace a voi!”. 
Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gio-
irono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: „Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. Dopo 
aver detto questo, salutò su di loro e disse: „Ricevete lo Spi-
rito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi 
non li rimetterete, resteranno non rimessi”. – Parola del Signore.

SULLE OFFERTE

Ti offriamo, o Padre, nei segni sacramentali del pane e del 
vino il sacrificio del tuo Figlio, re della pace, perché questo mi-
stero di unità e di amore rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli. 
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO COMUNE IX
La gloria di Dio è l’uomo vivente

K.  Il Signore sia con voi. 
W.  E con il tuo spirito.
K.  In alto i nostri cuori.
W.  Sono rivolti al Signore.
K.  Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
W.  E’ cosa buona e giusta.

K.  E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fon-
te di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre e in ogni luo-
go, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l’unico Dio vivo e 
vero: l’universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto 
nell’uomo, creato a tua immagine, hai impresso il segno del-
la tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidia-
no al progetto della creazione e gli doni il tuo Spirito, perché 
in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. 
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E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l’inno 
della tua lode:

W. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e 
la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cie-
li. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna 
nell’alto dei cieli.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  Mt 5,9

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio. 

DOPO LA COMUNIONE

O Padre, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Fi-
glio, donaci lo Spirito di carità, perché diventiamo operatori del-
la pace, che il Cristo ci ha lasciato come suo dono. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.
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5. Msza święta w języku łaCińskiM

5.1. CzęśCi stałe Mszy świętej

RITUS INITIALES

INTROITUS

K.  In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
W.  Amen.
K.  Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et commu-

nicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
W.  Et cum spiritu tuo.
K.  Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra 

mysteria celebranda. 
W.  Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi 

nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, 
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam 
semper Virginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, 
orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

K.  Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis no-
stris, perducat nos ad vitam aeternam.

W.  Amen.

KYRIE

K.  Kyrie, eleison.
W.  Kyrie, eleison.
K.  Christe, eleison.
W.  Christe, eleison.
K.  Kyrie, eleison.
W.  Kyrie, eleison.
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GLORIA

W. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae vo-
luntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorifi-
camus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, 
Domine Deus, Rex caelestis, Deus pater omnipotens. Do-
mine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris; qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui 
tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram; qui 
sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam Tu solus 
Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Chri-
ste, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

COLLECTA
LITURGIA VERBI

LECTIO PRIMA 

PSALMUS

LECTIO SECUNDA 

ALLELUIA

EVANGELIUM

K.  Dominus vobiscum.
W.  Et cum spiritu tuo.
K.  Lectio sancti Evangelii secundum...
W.  Gloria tibi, Domine.
K.  Verbum Domini.
W.  Laus tibi, Christe.

HOMILIA



98 Msza Święta w języku łacińskim

CREDO

W. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem ca-
eli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum 
Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex 
Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lu-
mine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, con-
substantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter 
nos homines et propter nostram salutem descendit de ca-
elis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: 
et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secun-
dum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram 
Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et 
mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio, simul adoratur et conglorificatur: qui 
locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remis-
sionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. Amen.

ORATIO UNIVERSALIS
SEU ORATIO FIDELIUM

LITURGIA EUCHARISTICA

K. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largita-
te accepimus panem, quem tibi offerimus, fructum terrae et 
operis manuum hominum, ex quo nobis fiet panis vitae.

W.  Benedictus Deus in saecula.
K. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate 

accepimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et ope-
ris manuum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritalis.
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W.  Benedictus Deus in saecula.
K.  Orate, fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile 

fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
W.  Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et 

gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque 
Ecclesiae suae sanctae.

ORATIO SUPER OBLATA
K. (...)
W. Amen
K.  Dominus vobiscum.
W.  Et cum spiritu tuo.
K.  Sursum corda.
W.  Habemus ad Dominum.
K.  Gratias agamus Domino Deo nostro.
W.  Dignum et iustum est.

PREX EUCHARISTICA II

K.  Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi, sanc-
te Pater, semper et ubique gratias agere per Filium dilec-
tionis tuae Iesum Christum, Verbum tuum, per quod cuncta 
fecisti: quem misisti nobis Salvatorem et Redemptorem, in-
carnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum.

 Qui voluntatem tuam adimplens et populum tibi sanctum 
acquirens extendit manus cum pateretur, ut mortem solveret 
et resurrectionem manifestaret.

 Et ideo cum Angelis et omnibus Sanctis gloriam tuam pra-
edicamus, una voce dicentes:

W.  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni 
sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus 
qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
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K.  Vere Sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis. Haec ergo 
dona, quaesumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis Cor-
pus et  + Sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi.

 Qui cum Passioni voluntarie traderetur, accepit panem et 
gratias agens fregit, deditque discipulis suis, dicens:

 ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES:
 HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VO-

BIS TRADETUR.

 Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, 
iterum gratias agens dedit discipulis suis, dicens:

ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES:
HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI
NOVI ET AETERNI TESTAMENTI,
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR
IN REMISSIONEM PECCATORUM.
HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

K.  Mysterium fidei.
W.  Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectio-

nem confitemur, donec venias. 
K.  Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, 

panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentes 
quia nos dignos habuisti astare coram te et tibi ministrare. 
Et supplices deprecamur, ut Corporis et Sanguinis Christi 
participes a Spiritu Sancto congregemur in unum.

 Recordare, Domine, Ecclesiae tuae toto orbe diffusae, ut eam 
in caritate perficias una cum Papa nostro N. et Episcopo no-
stro N. et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, 
qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua mise-
ratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte.
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 Omnium nostrum, quaesumus, miserere, ut cum beata Dei 
Genetrice Virgine Maria, beatis Apostolis et omnibus Sanc-
tis, qui tibi a saeculo placuerunt, aeternae vitae mereamur 
esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium 
tuum Iesum Christum.

 Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omni-
potenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per 
omnia saecula saeculorum.

W.  Amen.

RITUS COMMUNIONIS

Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, 
audemus dicere:

PATER NOSTER

W.  Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; ad-
veniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo et in 
terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimit-
te nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus 
nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos  
a malo.

K. Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da pro-
pitius pacem in diebus nostris, ut, ope misericordiae tuae 
adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturba-
tione securi: exspectantes beatam spem et adventum Salva-
toris nostri Iesu Christi.

W.  Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.
K.  Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: „Pacem re-

linquo vobis, pacem meam do vobis”; ne respicias peccata 
nostra, sed fidem Ecclesiae tuae; eamque secundum volun-
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tatem tuam pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et re-
gnas in saecula saeculorum.

W.  Amen.
K.  Pax Domini sit semper vobiscum.
W.  Et cum spiritu tuo.

AGNUS DEI

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

K.  Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad 
cenam Agni vocati sunt.

W. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed 
tantum dic verbo et sanabitur anima mea.

K.  Corpus Christi.
W.  Amen.

POSTCOMMUNIO

RITUS CONCLUSIONIS

K.  Dominus vobiscum.
W.  Et cum spiritu tuo.
K.  Benedicat vos omnipotens Deus, Pater + et Filius et Spiritus 

Sanctus.
W.  Amen.
K.  Ite, missa est.
W.  Deo gratias.
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5.2. ForMularze Mszalne

COMMUNE FESTORUM BEATAE MARIAE VIRGINIS
(MSZA ŚWIĘTA O NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNIE)

ANTIFONA AD INTROITUM

Salve, sancta parens, enixa puerpera Regem: qui caelum ter-
rámque regit in saecula saeculórum. (T.P. Allelúia, allelúia.)

ORATIO

Concéde nos fámulos tuos, quaesumus Dómine Deus, per-
pétua mentis et córporis sanitáte gaudére: et, gloriósa beátae Ma-
ríae semper Vírginis intercessióne, a praesénti liberári tristítia, et 
aetérna pérfrui laetítia. Per Dóminum.

ORATIO SUPER OBLATA

Súscipe, quaesumus, Dómine, preces pópuli tui cum obla-
tiónibus hostiárum, ut, intercedénte beáta María, Fílii tui Gene-
tríce, nullíus sit írritum votum, nullíus sit vácua postulátio. Per 
Christum.

ANTIPHONA AD COMMUNIONEM

Beáta viscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Pa-
tris Fílium. (T.P. Allelúia.)

ORATIO POST COMMUNIONEM

Suméntes, Dómine, caeléstia sacraménta, quaesumus cle-
méntiam tuam, ut, qui de beátae Vírginis Mariae commemora-
tióne laetámur, eiúsdem Vírginis imitatióne, redemptiónis no-
strae mystério digne valeámus famulári. Per Christum.
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MESSA PRO PACE ET IUSTITIA SERVANDA
(MSZA ŚWIĘTA O POKÓJ I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

ANTIFONA AD INTROITUM

Da pacem, Dómine, sustinéntibus te, et exáudi oratiónes se-
rvórum tuórum, et dírige nos in viam iustítiae. (T.P. Allelúia, 
allelúia.)

ORATIO

Deus, qui pacíficos revelásti fílios tuos esse vocándos, pra-
esta, quaesumus, ut illam instaurémus sine intermissióne iu-
stítiam, quae sola firmam pacem spóndeat et verácem. Per Dó-
minum.

ORATIO SUPER OBLATA

Fílii tui, pacífici Regis, sacrifícium salutáre, his sacramen-
tórum signis oblátum, quibus pax et únitas designántur, quaesu-
mus, Dómine, ad concórdiam profíciat inter omnes fílios tuos 
confirmándam. Per Christum.

ANTIPHONA AD COMMUNIONEM

Pacem relínquo vobis: pacem meam do vobis, dicit Dómi-
nus.

(T.P. Allelúia.)

ORATIO POST COMMUNIONEM

Largíre nobis, quaesumus, Dómine, spíritum caritátis, ut, 
Córpore et Sánguine Unigéniti tui vegetáti, pacem inter omnes, 
quam ipse relíquit, efficáciter nutriámus. Per Christum.



ROZDZIAŁ II
 

CELEBRACJE W ROKU 
LITURGICZNYM

1. adwent i Boże narodzenie

1.1. nowenna do dzieCiątka jezus

Nowenna rozpoczyna się 16 grudnia. Obejmuje wystawienie 
Najświętszego Sakramentu w puszce, litanię do Imienia Jezus 
lub Małą jutrznię adwentową, modlitwy do Dzieciątka Jezus  
i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

Dzień pierwszy – Dar Ojca

K.  Módlmy się: Dzieciątko Jezus, Twój widok w żłóbku betle-
jemskim oznacza koniec wyczekiwania i tęsknoty za Tobą 
oraz początek dzieła Odkupienia. Radością napełnia nas 
Twoja miłość, która kazała Ci „opuścić śliczne niebo i obrać 
barłogi”, aby nas uczynić dziećmi Bożymi. „Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16). Posłuszny Ojcu uniżyłeś siebie, aby nas 
wywyższyć.

 Uwielbiajmy Syna Bożego, który istniejąc odwiecznie,  
w pełni czasów, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił 
z nieba.
Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:
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O mocną wiarę, prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
O dawanie świadectwa wierze,
O łaskę miłowania Ciebie,
O miłość w naszych rodzinach
O łaski potrzebne nam do zbawienia,
O łaskę pełnienia Twojej woli,
O łagodność i cierpliwość,
O pokorę i prostotę,
O dar dobrej modlitwy,
O pokój dla świata,
O światło dla sprawujących władzę,
O ulgę dla cierpiących,
O pociechę dla płaczących,
O otuchę dla wątpiących,
O błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi,
Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każ-

dy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

K.  Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla 
naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze 
prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej 
łaski.

Jeśli czas pozwala można dodać „Litanię do Dzieciątka Je-
zus” lub „Litanię do Imienia Jezus”.

K.  Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław na-
sze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad 
wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyj-
mowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, aby-
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śmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, na-
szych bliskich i całą naszą ojczyznę.

Dzień drugi – Niepokalana Matka

K.  Módlmy się: Najświętsza Panno Maryjo, Matko Niepoka-
lana, Ty pierwsza oddałaś hołd Dzieciątku Bożemu, Mat-
ko Pięknej Miłości, naucz nas miłować i wielbić Twoje-
go Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uproś nam 
łaskę rozważania w sercu tych tajemnic, które w szcze-
gólny sposób stały się Twoim udziałem. Dzieciątko Je-
zus, razem z Twoją Niepokalaną Matką uwielbiamy Cię  
i miłujemy jako naszego obiecanego Boskiego Zbawiciela.
Inne modlitwy jak w pierwszym dniu Nowenny s. 109.

Dzień trzeci – Święty Józef

K.  Módlmy się: Święty Józefie, Ty wraz z Niepokalaną Oblu-
bienicą adorowałeś Boskie Dziecię Jezus od Jego narodze-
nia w stajni betlejemskiej, aż do końca Twojego sprawie-
dliwego życia. „Stróżu Dziewicy i Patriarchów Potomku, 
wcielony Bóg Cię nazwał zaszczytnym Ojca imieniem”. 
Żywicielu Syna Bożego, jak łatwo, zda się, wypełniałeś 
zadania powierzone Ci przez Ojca niebieskiego, a prze-
cież poświęciłeś Mu całkowicie swoje życie, bez resz-
ty, co nie było łatwe. Naucz nas poznawać i wypełniać  
z ochotą Bożą wolę.

 Wielbimy Cię, Dziecię Boże, razem z Twoim Piastunem, 
Twoją Rodzicielką, z aniołami i świętymi. Amen.
Inne modlitwy jak w pierwszym dniu Nowenny.
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Dzień czwarty – Chóry aniołów

K.  Módlmy się: Adorujemy Cię, Dzieciątko Boże, jak adoro-
wali Cię i nieustannie adorują aniołowie (Hbr 1,6). W dniu 
Twojego narodzenia „mnóstwo zastępów niebieskich wiel-
biło Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na 
ziemi pokój ludziom Jego upodobania»” (por. Łk 2,13-14). 
Radowali się aniołowie, ponieważ ludziom zajaśniała łaska 
wiecznego zbawienia.

 Razem z aniołami i świętymi uwielbiamy Cię, Dziecię Boże 
za to, że dałeś nam siebie.
Inne modlitwy jak w pierwszym dniu Nowenny.

Dzień piąty – Pokłon pasterzy

K.  Módlmy się: Dzieciątko Jezus, urodziłeś się w ubóstwie, 
z ubogiej Dziewicy, bo kochasz ubóstwo. Dlatego prości  
i ubodzy pasterze, powiadomieni przez aniołów, byli pierw-
szymi, którzy mogli upaść przed Tobą na kolana i oddać Ci 
należny hołd. Spraw, aby misterium Twojego ubóstwa rów-
nież w naszym życiu było drogowskazem do Ciebie. Wraz  
z ubogimi i prostymi pasterzami uwielbiamy Cię, Dzieciąt-
ko Boże, za Twoje zbawcze ubóstwo.
Inne modlitwy jak w pierwszym dniu Nowenny.

Dzień szósty – Pokłon Mędrców

K.  Módlmy się: Dzieciątko Jezus, Mędrcy nie szczędzili tru-
du w zdobywaniu wiedzy, w poszukiwaniu prawdy. Myśl  
o Twoim narodzeniu kazała im podjąć trudy dalekiej podró-
ży, która przywiodła ich do Ciebie – Prawdy odwiecznej. 
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Przekonani o tym, upadli przed Tobą, oddając Ci hołd jako 
Bogu, Królowi i Kapłanowi, składając godne dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. Jezu, daj nam ducha Mędrców, abyśmy 
stale zdobywali świętą wiedzę i cieszyli się posiadaniem 
Ciebie. Uwielbiamy Cię, Dzieciątko Boże, za ofiarowanie 
nam Siebie, który jesteś najwyższą, odwieczną Prawdą. 
Inne modlitwy jak w pierwszym dniu Nowenny.

Dzień siódmy – Król Wszechświata

K.  Módlmy się: Dzieciątko Jezus, jesteś „Królem nad wieka-
mi”, chociaż żłóbek jest Twoim tronem, stajenka pałacem,  
a pasterze i bydlęta dworem. Spraw, abyśmy coraz dosko-
nalej należeli do Ciebie, coraz lepiej Ci służyli i wszędzie, 
gdziekolwiek się znajdziemy, szerzyli Twoje królestwo.

 Uwielbiamy Cię, Dziecię Boże, jako Króla wieków, wraz  
ze wszystkimi świętymi i chórami niebios.
Inne modlitwy jak w pierwszym dniu Nowenny.

Dzień ósmy – Godność człowieka

K. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, przy Twoim żłóbku najlepiej 
poznajemy naszą ludzką godność. Narodzony z Dziewicy za 
sprawą Ducha Świętego, ukazałeś się nam jako Syn Boży 
złączony z naszym człowieczeństwem. W ten sposób przebó-
stwiłeś naszą ludzką naturę. Uczyniłeś to, aby wyzwolić nas z 
mocy szatana, wezwać do nieba, ukazać prawdę i utwierdzić 
w dobrych obyczajach; wszczepić w nasze serca zarodki cnót, 
obdarzyć bogactwem swej łaski, uczynić nas przybranymi 
dziećmi Bożymi i dziedzicami życia wiecznego w niebieskiej 
chwale. 
Inne modlitwy jak w pierwszym dniu Nowenny.
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Dzień dziewiąty – Serce Boże

K.  Módlmy się: Dzieciątko Jezus, Panie nasz i Zbawicielu, Ty 
przez swoje narodzenie z Dziewicy, jako Człowiek i Bóg 
zarazem, posiadałeś Serce pełne miłości. Owinięty w pie-
luszki i złożony w żłobie ukazałeś nam zbawczą miłość 
swojego Serca.

 Uwielbiamy Boskie Serce Twoje, które od pierwszej chwili 
swego istnienia płonie miłością do nas, grzesznych ludzi. Dla 
naszego zbawienia ofiarowałeś się, Jezu, na wszystkie niedo-
godności życia ziemskiego, na cierpienia i męczeńską śmierć. 
Rozpal w naszych sercach wdzięczną miłość ku Tobie. Króluj  
w nich niepodzielnie. Daj nam także uczestniczyć w Twoich 
błogosławieństwach teraz i w wieczności. 
Inne modlitwy jak w pierwszym dniu Nowenny.
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1.2. Błogosławieństwo opłatków wigilijnyCh

Posłuchajmy słów Ewangelii według św. Łukasza o Naro-
dzeniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  Łk 2,1-19

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy 
ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiry-
niusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do 
swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z po-
ślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam prze-
bywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żło-
bie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali 
straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pań-
ski i chwała zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestra-
szyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś 
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Me-
sjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się 
do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga 
słowami: „Chwała na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom 
Jego upodobania”. 

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili 
nawzajem do siebie: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się 
tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali się też z po-
śpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żło-
bie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione  
o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, 
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co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszyst-
kie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, 
wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, 
jak im to było powiedziane.

K.  W tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga, naszego Ojca, 
za świętą Noc, którą teraz wspominamy, a w której Jedno-
rodzony Jego Syn, Jezus Chrystus, narodził się z Maryi, aby 
być Bogiem z nami. 

 Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb – opła-
tek, owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzi-
siaj w jedno przy tym stole, podobnie jak wówczas, kiedy 
mocą Twojego Słowa staje się Twoim Ciałem i gromadzi 
nas we wspólnocie ołtarza.

 Pobłogosław + nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać 
i – zwyczajem ojców naszych – składać sobie wzajemnie 
życzenia świąteczne.

 Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania 
się chlebem, dzielić się z innymi – a zwłaszcza potrzebują-
cymi – miłością, życzliwością i pokojem. 

 Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy 
wspólnie sławili Ojcowską Twą dobroć. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 

W.  Amen.

1.3. naBożeństwo na zakońCzenie roku kalendarzowego

Na zakończenie roku kalendarzowego należy odprawić uro-
czyste nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem.
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WPROWADZENIE

Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do niego zdążamy każdym 
dniem naszego życia. Często jednak o tym zapominamy, przy-
gnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć. Dlatego potrzebne 
są nam takie momenty w życiu, w których moglibyśmy głębiej 
zastanowić się nad sobą. Odpowiednią do tego chwilą jest ko-
niec każdego roku. Dlatego w ten wieczór dziś gromadzimy się. 
Czas szybko przemija. Kończący się rok mówi nam wyraźnie 
o ciągle zbliżającym się kresie naszego życia. Zastanówmy się 
dziś, ile w nas dobra, a ile zła. Za dobro przez nas uczynione  
i otrzymane w ciągu całego roku podziękujmy dziś Panu Bogu, 
a za wszystkie grzechy i zaniedbania uczyńmy pokutę. 

Po chwili milczenia kapłan modli się:

Boże, który ustawicznym następstwem dnia i nocy, tygodni, 
miesięcy i lat ukazujesz, jak czas przemija, daj nam, prosimy, 
tak umiejętnie czas wykorzystywać na modlitwę, pracę i wypo-
czynek, abyśmy po trudach ziemskiego pielgrzymowania mogli 
dojść do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

PRZEBŁAGANIE

K.  Panie Jezus Chryste! W wieczór kończącego się roku zgro-
madziliśmy się wokół Ciebie, obecnego w Najświętszym 
Sakramencie, aby najpierw przeprosić Cię za grzechy po-
pełnione w tym roku przeciw Bogu i przeciw braciom. Dla-
tego powtarzamy w poczuciu winy z głębokim żalem: prze-
praszamy Cię, Panie.

 – za niesprawiedliwość, wszystkie wojny, jakie w tym roku 
toczyły się na świecie, za wszystkie zbrodnie, zabójstwa, za 
nienawiść i krzywdy,
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 – za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekcewa-
żenie obowiązków rodzicielskich, za zgorszenia, nieoby-
czajność i pijaństwo, wreszcie za publiczną obrazę wiary  
i moralności chrześcijańskiej,

 – za grzechy w naszej parafii, za wypadki odejścia od Ciebie, 
za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, zwłasz-
cza za opuszczanie niedzielnej Mszy Świętej i unikanie sa-
kramentu pokuty,

 – za grzechy popełnione w środowisku pracy, wobec sąsia-
dów i w naszych rodzinach, za brak miłości, nieposzanowanie  
i zaniedbanie dobra.

Pieśń: Z tej biednej ziemi

DZIĘKCZYNIENIE

K.  Panie Jezu Chryste! Pragniemy również podziękować przez 
Ciebie Ojcu niebieskiemu za wszystkie dary udzielone nam 
w tym roku. Pragniemy wyrazić wdzięczność nie tylko sło-
wami, ale i staraniem, aby łaska Boża w nas nie była darem-
ną. Modlimy się słowami: dziękujemy ci, Panie.

 – Za rodziny związane sakramentem małżeństwa, niech 
trwają w miłości i rozwijają się w mocy Twego Ducha Świę-
tego,

 – Za rodziny przybyłe i za wszystkich nowych mieszkań-
ców naszej parafii, aby włączyli się do pełnego życia religij-
nego,

 – Za wszystkie dzieci ochrzczone w tym roku, za te, które 
przystąpiły w tej świątyni do I Komunii Świętej i sakramen-
tu bierzmowania, aby zawsze pogłębiała się w nich jedność  
z Tobą,

 – Za to, że w tym roku błogosławiłeś nam w naszej pracy, 
udzieliłeś sił i zdrowia, za łaskę wytrwania i za wszystkie Two-
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je dary, których wyliczyć ani uświadomić sobie nie jesteśmy  
w stanie, a które chcielibyśmy rozwinąć i pomnożyć,

K.  Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ojcze Miłosierdzia  
i wszelkiego dobra, zawsze i wszędzie, a zwłaszcza dzisiaj, 
składamy dziękczynienie za Twoje niezliczone dary, błaga-
jąc, abyś otaczał nas swoją łaską, zachował nas w jedności  
z Tobą i pozwolił przynieść plon, jakiego od nas oczekujesz. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen

1.4. Modlitwa o Błogosławieństwo na nowy rok

K.  Panie, Jezu Chryste! Stojąc wobec niewiadomej nowego 
naszego życia, nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczu-
ciom. Dlatego z ufnością zwracamy się ku Tobie i do Ojca 
naszego, który wie, czego nam potrzeba, i z żywą wiarą pro-
simy Cię, Panie:

 – abyś całą ludzkość zachował od nienawiści, wojny i klęsk 
wszelkich;

 – abyś Kościół święty, Ojca Świętego, naszą diecezję i całą 
parafię prowadził coraz bliżej ideału Ewangelii;

 – abyś Ojczyźnie naszej udzielił bezpieczeństwa, a wszyst-
kim mieszkańcom wolności i równości w przestrzeganiu 
słusznych praw człowieka;

 – abyś naszą parafię i każdą rodzinę zachował w nadchodzą-
cym roku od wszelkich przeciwności i niezgody, 

 – abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom – ofiar-
nych nauczycieli i wychowawców, chorym – oddanych 
lekarzy i pielęgniarki, szukającym – apostołów prawdy, 
grzesznikom – troskliwych spowiedników, a nam wszyst-
kim – spełnienie planów zgodnie z Twoją świętą wolą; 
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 – abyś wszystkim gromadzącym się przy tym ołtarzu po-
zwalał doznać Twego miłosierdzia, uczył przyjmować Two-
ją wolę i dozwolił, abyśmy wewnętrzny pokój pochodzący 
od Ciebie zanosili tym, którzy do Ciebie nie przychodzą 
albo Cię nie pragną.
Ojcze nasz…

K.  Módlmy się: Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje 
miłosierdzie jest bez granic; spraw, abyśmy zawsze pamię-
tali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed 
nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten 
świat w świętości i sprawiedliwości, abyśmy służyli Tobie 
w społeczności Twojego Kościoła, z mocną wiarą, z pełną 
pociechy nadzieją oraz w doskonałej miłości ze wszystki-
mi ludźmi i doszli szczęśliwie do Twojego królestwa. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 

W.  Amen.

Hymn: Ciebie, Boga wysławiamy…

1.5. kolęda – odwiedziny duszpasterskie

K.  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W.  Na wieki wieków. Amen. 
K.  Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom.
W. I z duchem twoim.
K.  Bracia i siostry posłuchajcie słów Świętego Pawła Apostoła.

Rz 15,5-7
Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niechaj sprawi, aby-

ście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgod-
nie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa 
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Chrystusa. Dlatego przygarniajcie się nawzajem, bo i Chrystus 
przygarnął was ku chwale Boga. 

albo:
2 Kor 13,11

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie 
się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości  
i pokoju niech będzie z wami. 

albo:

Kol 3,14-15
Przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A ser-

cami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też 
zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. 

PROŚBY

Drodzy bracia i siostry, Jezus Chrystus wprowadza i umac-
nia jedność między nami. Prośmy Go o błogosławieństwo dla 
waszej rodziny i wołajmy do Niego:
 – Spraw, aby ta rodzina opierała swoje życie na Tobie, jako 

na niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…
 – Spraw, aby wszyscy mieszkający w tym mieszkaniu 

(domu) żyli w zgodzie i miłości.
 – Błogosław tej rodzinie w służbie i w pracy. 
 – Dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosła-

wionych w niebie. 
 – Daj pokój naszej rodzinie, Ojczyźnie i światu. 

Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dzieć-
mi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: 

Ojcze nasz…
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albo:

Z radością uwielbiajmy naszego Zbawiciela i zanośmy do 
Niego nasze błagania, wołając: wysłuchaj nas, Panie. 
 – Chryste, który objawiłeś się w ludzkim ciele, uświęć nas 

przez słowo Boże i modlitwę. Ciebie prosimy.
 – Chryste, który chciałeś wzrastać w ludzkiej rodzinie, 

utwierdź tę rodzinę w pokoju i miłości. 
 – Chryste, który znasz radość i ciężar pracy, dodaj sił  

w służbie i w pracy. 
 – Chryste, który znalazłeś wiarę w świecie, umocnij naszą 

wiarę. 
 – Chryste, który wstąpiłeś do nieba, przyjmij naszych zmar-

łych do swojej chwały. 

Módlmy się do Ojca niebieskiego, jak nas nauczył Jezus 
Chrystus: 

Ojcze nasz…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Wiekuisty Boże, Ty z ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim 
potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten 
dom i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców. Niech wier-
nie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego 
czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszka-
nia w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

albo: 

Błogosławiony jesteś Boże, nasz Ojcze, który pozwalasz tej 
rodzinie mieszkać w tym domu. Udziel jej mieszkańcom darów 
Ducha Świętego i łaski swego błogosławieństwa. Nich trwają 
w czynnej miłości, a wszyscy, którzy ten dom będą nawiedzać, 
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doznają miłości i pokoju, które od Ciebie pochodzą. Przez Chry-
stusa, Pana naszego. Amen. 

albo:

Boże, Ojcze, Twój Syn, Jezus Chrystus napełnił nas Duchem 
Świętym i uczynił Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za wszelkie 
dobro i prosimy: obdarz nas umiłowaniem Twojej Ewangelii, 
życzliwością ludzi, wytrwałością w cierpieniach i wiernością  
w chwilach szczęścia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen. 

albo w izbie żołnierskiej:

Pobłogosław + Panie, Boże Wszechmogący, tę izbę żoł-
nierską, aby w nim trwały: zdrowie i czystość serca, dobroć  
i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby 
składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozosta-
nie na tym miejscu i nad jego mieszkańcami teraz i na zawsze. 
Amen. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Niech to mieszkanie i wszystkich w nim mieszkających bło-
gosławi Bóg Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen. 

albo:

Niech Bóg nam błogosławi. Niech wam towarzyszy na 
wszystkich drogach Bóg Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen. 



120 Wielki Post i okres wielkanocny

2. wielki post i okres wielkanoCny

2.1. gorzkie żale

Schemat nabożeństwa: wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu, śpiew Gorzkich żali, kazanie pasyjne, śpiew Suplikacji i 
błogosławieństwo eucharystyczne.

POBUDKA

Gorzkie żale przybywajcie, * Serca nasze przenikajcie, *
Rozpłyńcie się, me źrenice, * Toczcie smutnych łez krynice. *
Słońce, gwiazdy omdlewają, * Żałobą się pokrywają. *
Płaczą rzewnie Aniołowie, * A któż żałość ich wypowie?
Opoki się twarde krają, * Z grobów umarli powstają. *
Cóż jest, pytam, co się dzieje? * Wszystko stworzenie truchleje!
Na ból męki Chrystusowej * Żal przejmuje bez wymowy. *
Uderz, Jezu, bez odwłoki * W twarde serc naszych opoki!
Jezu mój, we krwi ran swoich * Obmyj duszę z grzechów mo-

ich! *
Upał serca swego chłodzę, * Gdy w przepaść męki Twej wchodzę.

CZĘŚĆ I

INTENCJA

Z pomocą łaski Bożej przystępujemy do rozważania Męki 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Ofiarować je będziemy Ojcu niebieskiemu na cześć i chwa-
łę Jego Boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką  
i niepojętą miłość ku ludziom, że raczył zesłać Syna swego, aby 
za nas wycierpiał okrutną mękę i podjął śmierć krzyżową. To 
rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi 
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Panny, Matki Bolesnej, oraz tych Świętych, którzy wyróżniali 
się nabożeństwem do Męki Chrystusowej.

W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wy-
cierpiał od modlitwy w Ogrójcu, aż do niesłusznego oskarżenia 
przed sądem. Te cierpienia znieważonego i zelżonego Pana na-
szego, bolejącego za nas, ofiarujemy Bogu za święty Kościół 
katolicki, za najwyższego Pasterza i całe duchowieństwo. Po-
nadto ofiarujemy je za tych, dla których „krzyż jest głupstwem” 
i za wszystkich niewierzących, aby Bóg dał łaskę nawrócenia.

HYMN

Żal duszę ściska, serce boleść czuje, * Gdy słodki Jezus na 
śmierć się gotuje, * Klęczy w Ogrojcu, gdy krwawy pot leje, * 
Me serce mdleje.

Pana świętości uczeń zły całuje, * Żołnierz okrutny po-
wrózmi krępuje! * Jezus tym więzom dla nas się poddaje, * Na 
śmierć wydaje.

Bije, popycha tłum nieposkromiony, * Nielitościwie z tej 
i owej strony, * Za włosy targa, znosi w cierpliwości, * Król  
z wysokości. 

Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, * Gdy zbrojną żoł-
nierz rękawicą chlusta; * Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdy-
chanie, * Serca kochanie.

Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sproś-
nie obrażało! * Żal mi, ach żal mi, ciężkich moich złości, * Dla 
Twej miłości!
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LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

Jezu, na zabicie okrutne, cichy Baranku od wrogów szukany, 
*Jezu mój kochany!

Jezu, za trzydzieści srebrników * Od niewdzięcznego ucznia za-
przedany, * Jezu mój kochany!

Jezu, w ciężkim smutku żałością, * Jakoś sam wyznał, przed 
śmiercią nękany, * Jezu mój kochany!

Jezu, na modlitwie w Ogrojcu, * Strumieniem potu krwawego 
zalany, * Jezu mój kochany!

Jezu, całowaniem zdradliwym * Od niegodnego Judasza wyda-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, powrozami grubymi * Od swawolnego żołdactwa związa-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, od pospólstwa zelżywie * Przed Annaszowym sądem znie-
ważany, * Jezu mój kochany!

Jezu, przez ulice sromotnie * Przed sąd Kajfasza za włosy targa-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, od Malchusa srogiego * Ręką zbrodniczą wypoliczkowa-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, od fałszywych dwóch świadków * Za zwodziciela nie-
słusznie podany, * Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, * dla nas zelżony i po-
hańbiony! * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nie-
skończony! 

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

Ach! Ja matka tak żałosna! * Boleść mnie ściska nieznośna 
* Miecz me serce przenika.

Czemuś Matko ukochana, * Ciężko na sercu stroskana? * 
Czemu wszystka truchlejesz?

Co mnie pytasz, wszystkam w mdłości, * Mówić nie mogę 
z żałości, * Krew mi serce zalewa.
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Powiedz mi, o Panno moja, * Czemu blednieje twarz Two-
ja? * Czemu gorzkie łzy lejesz?

Widzę, że Syn ukochany, * W Ogrojcu cały zalany * Potu 
krwawym potokiem. 

O Matko, źródło miłości, * Niech czuję gwałt Twej żałości! 
* Dozwól mi z sobą płakać!

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się 
nad nami. (3 razy)

CZĘŚĆ II

INTENCJA

W drugiej części rozmyślania Męki Pańskiej będziemy 
rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego oskarżenia 
przed sądem, do okrutnego cierpieniem ukoronowania. Rany 
zaś i zniewagi cierpiącego Jezusa ofiarujemy Bogu, prosząc Go 
o pomyślność dla naszej Ojczyzny, o pokój i zgodę dla wszyst-
kich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów i oddalenie 
klęsk i nieszczęść doczesnych, szczególnie chorób, głodu, ognia 
i wojny.

HYMN

Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje, * Jako dla ciebie 
sobie nie folguje. * Przecie Go bardziej, niż katowska, dręczy, * 
Złość twoja męczy .

Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia, * Cichy Baranek, 
z wielkiego wzgardzenia; * Dla białej szaty, którą jest odziany, 
* Głupim nazwany.

Za moje złości grzbiet srodze biczują; * Pójdźmy, grzeszni-
cy, oto nam gotują, * Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody * Zdrój 
żywej wody. 
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Pycha światowa niechaj, co chce wróży, * Co na swe skro-
nie wije wieniec z róży, * W szkarłat na pośmiech cierniem Król 
zraniony * Jest ozdobiony!

Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sproś-
nie obrażało! * Żal mi, ach, żal mi, ciężkich moich złości, * Dla 
Twej miłości!

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

Jezu, od pospólstwa niewinnie, * Jako łotr godzien śmierci obwoła-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, od złośliwych morderców * Po ślicznej twarzy tak sprośnie 
zeplwany, * Jezu mój kochany!

Jezu, pod przysięgą od Piotra * Po trzykroć z wielkiej bojaźni za-
przany, * Jezu mój  kochany!

Jezu, od okrutnych oprawców, * Na sąd Piłata, jak zbójca szarpany, 
* Jezu mój kochany!

Jezu, od Heroda i dworzan, * Królu niebieski, zelżywie wyśmiany, 
* Jezu mój kochany!

Jezu, w białą szatę szydersko * Na większy pośmiech i hańbę ubra-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, u kamiennego słupa * Niemiłosiernie biczmi wysmagany, * 
Jezu mój kochany!

Jezu, przez szyderstwo okrutne * Cierniowym wieńcem ukorono-
wany, * Jezu mój kochany!

Jezu, od żołnierzy niegodnie * Na pośmiewisko purpurą odziany, * 
Jezu mój kochany!

Jezu, trzciną po głowie bity, * Królu boleści, przez lud wyszydzany, 
* Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, * Dla nas zelżony, wszy-
stek skrwawiony, * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! 
Boże nieskończony!
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ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

Ach, widzę Syna mojego * Przy słupie obnażonego, * Ró-
zgami zsieczonego!

Święta Panno, uproś dla mnie, * Bym ran Syna Twego zna-
mię * Miał na sercu wyryte!

Ach, widzę jako niezmiernie * Ostre głowę ranią ciernie! * 
Dusza moja ustaje!

O Maryjo, Syna swego, * Ostrym cierniem zranionego, * 
Podzielże ze mną mękę!

Obym ja, Matka strapiona * Mogła na swoje ramiona * Zło-
żyć krzyż Twój, Synu mój!

Proszę, o Panno jedyna, * Niechaj krzyż Twojego Syna * 
Zawsze w sercu swym noszę!

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się 
nad nami. (3 razy)

CZĘŚĆ III

INTENCJA

W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cier-
piał od chwili ukoronowania cierniem aż do skonania na krzyżu. 
Cierpienia, jakie Mu sprawiły bluźnierstwa i zniewagi, ofiaruje-
my za grzeszników trwających w uporze, prosząc, by Zbawiciel 
pobudził ich zabłąkane dusze w czyśćcu cierpiące, aby Jezus 
litościwy uwolnił je od męki swoją świętą krwią. Prosimy rów-
nież, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy 
i szczęśliwe wytrwanie w łasce Bożej.
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HYMN

Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? * Serce me, czemu całe 
nie truchlejesz? * Toczy Twój Jezus z ognistej miłości * Krew 
w obfitości.

Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, * Sromotne drzewo na 
ramiona zwala; * Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, * Jęczy 
i stęka.

Okrutnym katom posłuszny się staje, * Ręce i nogi przebić 
sobie daje, * Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi * Nasz Zbawca 
drogi!

O słodkie drzewo, spuśćże nam już ciało, * Aby na tobie 
dłużej nie wisiało! * My je uczciwie w grobie położymy, * Płacz 
uczynimy.

Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię, mój Jezu, sproś-
nie obrażało! * Żal mi, ach, żal mi, ciężkich moich złości, * Dla 
Twej miłości !

Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności, * Za Twe 
obelgi, męki, zelżywości, * Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, 
* Cierpiał bez winy!

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

Jezu, od pospólstwa niezbożnie, * Jako złoczyńca z łotry porówna-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, przez Piłata niesłusznie * Na śmierć krzyżową za ludzi skaza-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, srogim krzyża ciężarem * Na kalwaryjskiej drodze zmordowa-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, do sromotnego drzewa * Przytępionymi gwoźdźmi przykowa-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, jawnie pośród dwu łotrów * Na drzewie hańby ukrzyżowany, 
* Jezu mój kochany!
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Jezu, od stojących wokoło * I przechodzących, szyderczo wyśmia-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, bluźnierstwami przez złego, * Współwiszącego łotra wyszy-
dzany, * Jezu mój kochany! 

Jezu, gorzką żółcią i octem * W wielkim pragnieniu swoim napawa-
ny, * Jezu mój kochany!

Jezu, w swej miłości niezmiernej * Jeszcze po śmierci włócznią 
przeorany, * Jezu mój kochany!

Jezu, od Józefa uczciwie * I Nikodema w grobie pochowany, * Jezu 
mój kochany!

Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony! * Dla nas zmęczony i krwią 
zbroczony, * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże nie-
skończony!

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

Ach, Ja Matka Boleściwa, * Pod krzyżem stoję smutliwa, * 
Serce żałość przejmuje.

O Matko, niechaj prawdziwie, * Patrząc na krzyż żałośli-
wie, * Płaczę z Tobą rzewliwie.

Jużci, już moje Kochanie * Gotuje się na skonanie! * Toć  
i ja z Nim umieram!

Pragnę, Matko, zostać z Tobą, * Dzielić się Twoją żałobą * 
Śmierci Syna Twojego.

Zamknął słodką Jezus mowę, * Już ku ziemi skłania głowę, 
* Żegna już Matkę swoją!

O Maryjo, Ciebie proszę, * Niech Jezusa rany noszę * I ser-
decznie rozważam.
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2.2. droga krzyżowa

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ

I. Jezus na śmierć skazany.
II. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.
III. Jezus upada pod krzyżem.
IV. Jezus spotyka swoją Matkę.
V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.
VI. Weronika ociera twarz Jezusowi.
VII. Jezus upada po raz drugi.
VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty.
IX. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci.
X. Jezus z szat obnażony.
XI. Jezus przybity do krzyża.
XII. Jezus umiera na krzyżu.
XIII. Jezus zdjęty z krzyża. 
XIV. Jezus złożony do grobu. 

2.3 droga krzyżowa – rozważania

Stacja I – Wyrok

„Winien jest śmierci! Ukrzyżuj Go!” – wołały tłumy do 
Piłata. Syn Boży zostaje wydany na śmierć. Wielokrotnie Pol-
ska doświadczyła na sobie niesprawiedliwego sądu. Wiele razy  
w ciszy gabinetów obcy władcy podpisywali pakty hańby, wy-
dając wyrok na Polskę.

W tej stacji Męki Pańskiej wspominamy tych, którzy ginęli 
z powodu zbrodni sądowych – żołnierzy Polski Walczącej, po-
wstańców warszawskich, żołnierzy Armii Krajowej i innych.
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Stacja II – Przyjęcie krzyża

Jezus przyjmuje krzyż, który Mu włożyła na ramiona miłość 
do swego Ojca i ludzi. Miłość do Ojczyzny nakazuje nam nie-
ustannie przyjmować każdy krzyż i nieść go na chwałę całego 
narodu. Bez krzyża Chrystusa nie byłoby zmartwychwstania. 
Bez krzyża ofiarności i cierpienia polskiego żołnierza nie było-
by dziś wolności.

Dlatego sięgajmy pamięcią do tych, którzy często wbrew 
nadziei nieśli krzyż do końca – do generała Stefana „Grota” Ro-
weckiego, do generała Leopolda „Niedźwiadka” Okulickiego, 
do tylu najdzielniejszych z dzielnych, Bóg zna ich imiona.

Stacja III – Pierwszy upadek Pana Jezusa

Jezus upada na początku swej drogi pod ciężarem krzyża. 
Był to upadek fizyczny, nie duchowy. Przyczyny klęsk wojen-
nych Polski zawsze dotyczyły słabości uzbrojenia, braku amuni-
cji czy uposażenia liczebnego armii – nigdy słabości ducha.

W tej stacji drogi krzyżowej wspominamy żołnierzy, party-
zantów, cichociemnych i całą rzeszę ofiarnej ludności cywilnej 
walczącej z okupantami.

Stacja IV – Spotkanie z Matką

Na drodze swej Męki Jezus spotyka swoją Matkę. Ona dała 
nam swego Syna, aby przez swoją śmierć na krzyżu odkupił nas 
z win naszych. Jakże często wspominamy obraz polskich matek, 
które ze łzami w oczach i w cichym geście błogosławieństwa 
żegnały swoich synów idących na krwawy bój.

Pamięcią ogarniamy dziś wszystkie matki, które dzieliły się 
z Ojczyzną swoją miłością i nadzieją, gdy ta była w potrzebie.



130 Wielki Post i okres wielkanocny

Stacja V – Pomoc Cyrenejczyka

Szymon Cyrenejczyk był tym, który pomagając nieść krzyż 
Jezusowi, uczestniczył w pełni w dziele zbliżającego się Od-
kupienia. Jakże często żołnierz polski potrzebował moralnego 
i duchowego wsparcia w pełnieniu swej odpowiedzialnej i za-
szczytnej misji. Na tę pomoc mógł zawsze liczyć ze strony ka-
pelanów wojskowych.

Przy tej stacji ogarniamy pamięcią kapłanów-żołnierzy, któ-
rzy nie szczędząc ofiary krwi, nieśli Chrystusa i podnosili na 
duchu wątpiących, przygotowywali na spotkanie z Bogiem wal-
czących oraz kreślili znak krzyża na czołach umierających. Tu 
wspominamy ks. biskupa Józefa Gawlinę i ks. biskupa Stanisła-
wa Gala, biskupów II Rzeczypospolitej, a także biskupa Włady-
sława Bandurskiego, duszpasterza Legionów Polskich.

Stacja VI – Miłosierdzie Weroniki

Ileż trzeba było odwagi, ile miłości skromnej, prostej kobie-
ty – Weroniki, która otarła umęczoną twarz Zbawiciela swoją 
chustą. Uczyniła to wiedziona miłością i współczuciem. W dro-
dze na Kalwarię narodu polskiego spotykamy Weroniki na polu 
bitew z opaskami Czerwonego Krzyża na ramieniu, w polowych 
szpitalach i na ulicach powstańczej Warszawy. Pamiętamy dziś 
o kobietach, które powodowane miłosierdziem, niosły ulgę  
w cierpieniu i bólu rannym żołnierzom, cichych sanitariuszkach 
w szarych mundurach.

Stacja VII – Powtórny upadek

Upadek u podnóża Kalwarii oznacza wyczerpanie fizyczne 
umęczonego Jezusa. Nie przeszkadza to jednak najlepszemu Na-
uczycielowi w wypełnieniu swego zbawczego dzieła. W historii 
naszego narodu było wiele przegranych bitew, ale nie przegra-
nych do końca wojen. Żołnierz polski dźwigał się jak Feniks  
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z popiołów, aby na obcych frontach, na obcej ziemi, walczyć za 
wolność naszą i waszą.

Przed naszymi oczami stają dziś oficerowie i prości żołnie-
rze walczący na frontach Francji i Włoch, Norwegii i Anglii, 
w piaskach Tobruku i na bagnach pod Arnhem, bohaterscy żoł-
nierze oddziałów generałów Stanisława Maczka i Władysława 
Andersa.

Stacja VIII –Współczucie niewiast 

Niewiasty jerozolimskie opłakują cierpiącego Pana. Niekie-
dy łzy są jedynym darem, jaki możemy komuś ofiarować. Łzy 
są często bardziej wymowne niż słowa. Każda grudka polskiej 
ziemi przesiąknięta jest krwią i łzami.

Dlatego w tym miejscu chcemy wspominać wszystkich tych, 
dla których jedynym darem serc może być tylko modlitwa i łzy 
 zamordowanych i zaginionych na nieludzkiej ziemi, zesłańców 
więźniów gułagów i łagrów, Sybiraków, pomordowanych żoł-
nierzy i oficerów – więźniów Starobielska, Ostaszkowa, Katy-
nia, więźniów Workuty i wielu jeszcze nieznanych miejsc.

Stacja IX – Ostatni upadek

Tak było blisko do szczytu góry. Tylko kilka kroków. A jed-
nak siły opuściły udręczone ciało. Żadne jednak cierpienie nie 
może przekreślić prawa narodu do wolności. Tam gdzie były 
klęski militarne – tam nieustannie odradzał się duch walki o lep-
szą przyszłość. 

Wspominamy tutaj pierwszych poległych w wojnie obron-
nej 1939 roku, tych z l i 17 września – staczających nierówny 
bój z hitlerowskimi i sowieckimi agresorami. 
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Stacja X – Ból obnażenia

Na szczycie Kalwarii starano się zabrać Jezusowi wszystko, 
co miał, ostatnią szatę. W końcu napojono Go żółcią. Tak czę-
sto jeszcze czynią ludzie z Bogiem w naszych czasach. Przez 
dziesiątki lat odzierano naród polski z Boga, zrywano krzyże ze 
ścian i karmiono kłamliwą ideologią. 

Teraz przywracamy pamięć tych, którzy walczyli o godność 
człowieka i obecność Boga w naszych rodzinach, szkołach i 
miejscach pracy – robotników Poznania, Wybrzeża i Śląska, Ra-
domia i Ursusa, oraz duchowych przewodników narodu – szcze-
gólnie księdza Jerzego Popiełuszkę.

Stacja XI – Kaźń krzyża 

Całe życie Jezusa było krzyżem i męczeństwem, bo całe ży-
cie było miłością. Na Golgocie stanął Krzyż z przybitą do niego 
Miłością. Polska ma także swoją Kalwarię. Znaczą ją rzędy bia-
łych krzyży pośród czerwieniejących maków na Monte Cassino. 
To tu polski żołnierz dał poznać światu, jak wielkie jest jego 
umiłowanie Ojczyzny i pragnienie wolności.

Stacja XII – Zbawcza śmierć

Na Golgocie stanął Krzyż. Krzyż najświętszej Ofiary. U stóp 
krzyża stała Jego Matka z umiłowanym Jego uczniem Janem. 
Oto świadkowie cierpienia, męki i śmierci Zbawiciela. Polska 
Golgota miała w historii niejedno imię: Westerplatte, Poczta 
Gdańska, Bzura, Hel, Studzianki.

Dziś często przywołujemy do apelu bezimiennych i niezna-
nych bohaterów tamtej narodowej ofiary. Skłaniamy wciąż gło-
wy przed cichymi, a jednak pełnymi wymowy krzyżami – tymi 
z Grobu Nieznanego Żołnierza i tym pochyłym, brzozowym 
partyzanckim krzyżem na skraju lasu.
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Stacja XIII – Cierpienie Matki

Tajemnicy krzyża nie można przeżyć i zrozumieć do końca, 
nie rozważając życia duchowego Matki Najświętszej. Aby zro-
zumieć pełnię ofiary Zbawiciela, trzeba stanąć z Nim pod krzy-
żem. Trzeba z Maryją przyjąć Ciało Chrystusa. Ojczyzna jest 
naszą Matką. Aby ją kochać trzeba poznać jej historię. Dlatego 
ogarniamy pamięcią tych wszystkich, którzy przypominają nam 
historię tego narodu, który drogę do wolności krzyżami prze-
mierzył.

Stacja XIV – Oczekiwanie Zmartwychwstania

„Jeśli ziarno rzucone w ziemię nie obumrze, nie przynie-
sie plonu”. Ziarnem naszej nadziei na życie wieczne jest Jezus 
Chrystus. On jest nasieniem nieśmiertelności. Nasieniem zaś 
naszej niepodległości są wszyscy ci, którzy przelali swą krew 
na ołtarzu Ojczyzny na wszystkich frontach wojennych. Bez ich 
ofiary nie byłoby nas, młodego pokolenia Polaków, zapisujących 
na kartach historii nową rzeczywistość, której niezmiennym ha-
słem jest i będzie: „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

Panie Jezu Odkupicielu rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci 
za możność rozważenia bolesnej drogi krzyżowej. Dziękujemy 
Ci za wszelkie łaski stąd płynące i za wzór do naśladowania. 
Pragniemy ciągle na nowo obejmować pamięcią tych, którzy 
swoje życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny oraz objąć miłością 
tych, korzy dziś ku Tobie i Twojej Matce prowadzą.

Amen.
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2.4. poświęCenie pokarMów wielkanoCnyCh

Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy 
Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kaza-
łeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmar-
twychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś 
z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, 
aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą 
przeżywać Twoją obecność między nami, podczas świątecznego 
posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się rado-
wać z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej 
dajesz życie światu; pobłogosław + ten chleb i wszelkie świą-
teczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słu-
chający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmar-
twychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat  
z grzechów; pobłogo † sław to mięso, wędliny i wszelkie po-
karmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka Paschalnego  
i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostat-
niej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas 
od zepsucia. 

Chryste, życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław + 
te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gro-
nie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie 
radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do 
wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. 
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2.5. nowenna do duCha świętego

Od piątku po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego aż 
do soboty przed Zesłaniem Ducha Świętego odprawia się no-
wennę do Ducha Świętego. Można posłużyć się poniższym wzo-
rem.

I, IV, VII DZIEŃ NOWENNY

Pieśń: Przybądź, Duchu Święty

Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś 
swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać 
obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy 
wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch 
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem 
Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami 
Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także 
i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na 
przyjście Ducha Świętego.

Dlatego prosimy Cię: Ześlij na nas Ducha Twojego!

 – Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem 
Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem  
i czynem, byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi;

 – Panie Jezu, spraw niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy 
postępowali zawsze jak dzieci Boże;

 – Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszy-
scy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa wierze;

 – Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wy-
znawali, że Ty jesteś Królem i Panem;
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 – Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliź-
nich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie;

 – Niech przybędzie Duch Twój i łaskawie kieruje dziejami 
świata, odnawiając oblicze ziemi;

 – Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rzą-
dzą, niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich;

 – Ty, który w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła 
rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twego, by cały świat 
zjednoczył się w wierze;
A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:
Ojcze nasz...

Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym og-
niem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię, pragnąc, 
by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wie-
ków. Amen.

II, V, VIII DZIEŃ NOWENNY

Pieśń: Przyjdź, Duchu Święty
 
Panie Jezu Chryste! Na Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apo-

stołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze 
świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja 
będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami 
był na zawsze – Ducha Prawdy” (J 14,16-17). Twoja obietnica 
się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala 
go i jednoczy, zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęca-
jąc chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęca-
ją tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który 
mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas, 
i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Nie-
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chaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do 
pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: 

Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

 – Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie 
się odnawiał i odmładzał;

 – Wejrzyj na wszystkich, Panie, którzy noszą imię chrześci-
jan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności;

 – Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i roz-
wagą naszych pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecz-
nie do zbawienia;

 – Spraw, aby kierował nami nie duch świata, lecz Duch 
Święty, który od Ciebie pochodzi;

 – Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiła niezgoda, 
nienawiść i podziały;

 – Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał  
i umacniał;

 – Przygotuj, Panie, dusze wiernych ożywiającą Twą łaską, 
aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego;

 – Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po brater-
sku miłowali;
A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, 
spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wia-
ry, obdarz nas również pokojem i jednością. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.
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III, VI, IX DZIEŃ NOWENNY

Pieśń: O Stworzycielu Duchu, przyjdź 

Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego 
wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu 
powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: wytryska z głębi 
naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źró-
dłem jest Duch Święty. On oświęca nas światłem wiary, budzi 
nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość. Duch 
Święty uczy nas też modlitwy: „Gdy bowiem nie umiemy się 
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w bła-
ganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). Cała 
nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chry-
ste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego 
wierząc w to, wołamy: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

 – Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, 
abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach  
i pieśniach pełnych ducha;

 – Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, 
daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nie-
ustannie wielbili Boga Ojca. Udziel nam mądrości w działa-
niu, byś-my wszystko czynili dla chwały Bożej;

 – Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfito-
wali w nadziei i mocy Ducha Świętego;

 – Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od 
Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześla-
dowanie;

 – Ześlij Ducha Twego, upragnionego Gościa naszych dusz  
i nie dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili;

 – Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas 
zawsze drogą szczerości i prawdy;
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 – Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich 
ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś 
przed Tobą jako Sędzią żywych i umarłych;
A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:
Ojcze nasz...

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje 
nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim 
światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2.6. Modlitwa o siedeM darów duCha świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, 
abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr 
tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar ro-
zumu, abym poznał prawdy objawione, na ile tylko jest to moż-
liwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym 
wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świa-
ta; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebez-
pieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar 
męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił 
prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar 
pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie 
i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar 
bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości 
Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj mi 
dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, 
abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu 
Święty, serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył 
po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.
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3. uroCzystośCi i święta

3.1. proCesja Bożego Ciała

POCZĄTEK PROCESJI

Kapłan intonuje pieśń eucharystyczną np.: „Twoja cześć, 
chwała”.

PIERWSZA STACJA

Ewangelia  Mt 26,17-19. 26-29

Słowa Ewangelii według św. Mateusza. W pierwszy dzień 
Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: 
„Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?” 
On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i po-
wiedzcie mu: «Nauczyciel mówi: czas mój jest bliski; u ciebie 
chcę urządzić Paschę z moimi uczniami»”. Uczniowie uczynili 
tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosła-
wieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to 
jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dzięk-
czynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy: bo to jest 
Krew mojego Przymierza, która za wielu będzie wylana na od-
puszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już 
pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić 
go będę z wami, nowy, w królestwie mojego Ojca. – Oto słowo 
Pańskie.

Wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie:

Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami.
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K.  Ty jesteś kapłanem na wieki. Alleluja.
W.  Na podobieństwo Melchizedeka. Alleluja.
K.  Módlmy się. Boże, który dla chwały swojego Majestatu  

i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzo-
nego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem, 
spraw, aby na całym świecie składano Tobie Jego ofiarę. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W.  Amen.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, po czym 
procesja udaje się do następnego ołtarza. Pieśń np.: „Zróbcie 
Mu miejsce” lub „Chwała i dziękczynienie”. 

DRUGA STACJA

Ewangelia  Mk 8,1-9 

Słowa Ewangelii według św. Marka. Gdy znowu wielki tłum 
był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów  
i rzekł im: „Żal Mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, 
a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, za-
słabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka.”

Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Skąd tu na pustkowiu bę-
dzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem”? Zapytał ich: „Ile macie 
chlebów”? Odpowiedzieli: „Siedem”. 

I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chle-
bów, odmówił dziękczynienie, połamał je i dawał uczniom, aby 
je rozdzielali. I rozdali ludowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi 
odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości; 
a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około 
czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. – Oto słowo Pańskie.
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Wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie:

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. 

K.  Pan dał pożywienie swoim czcicielom. Alleluja.
W.  Aby uwiecznić pamięć swoich cudów. Alleluja.
K.  Módlmy się. Tchnij w nas, Panie, Twojego ducha miłości  

i w swojej dobroci doprowadź do jedności wszystkich, któ-
rych posilasz jednym chlebem niebieskim. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 

W.  Amen.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, po czym 

procesja udaje się do następnego ołtarza. Pieśń np.: „Bądźże 
pozdrowiona”.

TRZECIA STACJA

Ewangelia     Łk 24,13-16.28-35

Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Trzeciego dnia po 
śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi, zwa-
nej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Roz-
mawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy 
tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się  
i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go 
nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On 
okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go mówiąc: 
„zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już na-
chylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. 

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się 
otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili na-
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wzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał  
z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. 
Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im 
oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szy-
monowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze  
i jak Go poznali przy łamaniu chleba. – Oto słowo Pańskie.

Wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie:

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie.

K.  Oto chleb żywy, który zstąpił z nieba. Alleluja.
W.  Kto go pożywa, będzie żył na wieki. Alleluja.
K.  Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby-

śmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na 
przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego Sakramen-
tu Ciała i Krwi naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Który żyje 
i króluje na wieki wieków.

W.  Amen.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, po czym 

procesja udaje się do następnego ołtarza. Pieśń np.: „Przed tak 
wielkim Sakramentem”.

CZWARTA STACJA

Ewangelia      J 17,20-26

Słowa Ewangelii według św. Jana. W czasie ostatniej wie-
czerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi sło-
wami: „Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 
dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili  
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w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także 
chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, 
tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby 
się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał  
i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, 
aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, 
aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie 
przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie 
poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś ty Mnie po-
słał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby mi-
łość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”. – Oto 
słowo Pańskie.

Wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie: 

My grzeszni Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

K.  Kielich zbawienia podniosę. Alleluja.
W.  I wezwę Imienia Pańskiego. Alleluja.
K.  Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Chlebie żywy, dający życie 

wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjed-
noczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W.  Amen.
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, następnie 

celebrans intonuje: „Ciebie, Boże wielbimy” lub „Ciebie, Boga, 
wysławiamy”.

ZAKOŃCZENIE PROCESJI

Po przyjściu procesji do kościoła 

K.  Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zosta-
wiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać 
święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie 
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doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Który ży-
jesz i królujesz na wieki wieków.

W.  Amen.

3.2. proCesja na CMentarz 
w uroCzystość wszystkiCh świętyCh

POZDROWIENIE I SŁOWO WSTĘPNE

Drodzy bracia i siostry. Za chwilę udamy się w procesji na 
cmentarz, aby tam zgromadzić się przy grobach naszych naj-
bliższych i znajomych. Naszą miłością chcemy także ogarnąć 
wszystkich, których groby znajdują się na cmentarzach, może 
nawet w dalekich lub w zupełnie nieznanych miejscach. Wszy-
scy oni oczekują na zmartwychwstanie. Oczekują także naszej 
pamięci modlitewnej. Weźmy do rąk różaniec, niech ta modli-
twa, zanoszona za przyczyną Maryi, wyjedna im wieczne zba-
wienie. 

STACJA I
ZA ZMARŁYCH KAPŁANÓW

Intencja:

 Módlmy się za zmarłych biskupów, kapłanów i diakonów, 
za zmarłych Braci i Siostry zakonne, szczególnie za N.N.

K.  Panie Jezu, który na ołtarzu krzyża złożyłeś Ojcu niebie-
skiemu najdoskonalszą Ofiarę, zmiłuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.
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K.  Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, Ty chciałeś, by 
Twoja Ofiara była przez nas składana przez wszystkie dni, 
aż ponownie przyjdziesz w chwale, zmiłuj się na nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.

K.  Panie, który dla naszego uświęcenia i zbawienia dałeś zmar-
łym Braciom naszym udział w Twoim świętym kapłaństwie, 
zmiłuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.

K.  Ojcze nasz…

K.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K.  Boże, który obdarzyłeś naszych braci godnością biskupią 
lub kapłańską i dałeś im udział w kapłaństwie Apostołów, 
spraw, prosimy, aby zostali na wieki włączeni do ich spo-
łeczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen

Śpiew: „Dobry Jezu, a nasz Panie”; w tym czasie pokropie-
nie i okadzenie grobów.

STACJA II
ZA ZMARŁYCH RODZICÓW

Intencja:

Módlmy się za naszych zmarłych rodziców.

K.  Panie Jezu, który narodziłeś się z Maryi Dziewicy, by każ-
dego człowieka obdarzyć życiem wiecznym, zmiłuj się nad 
nimi.
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W.  Zmiłuj się nad nimi.

K.  Chryste, który uświęciłeś życie rodzinne w Nazarecie, zmi-
łuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.
K.  Panie, który obiecałeś wieczne mieszkanie w niebie wszyst-

kim, którzy do Ciebie należą, zmiłuj się nad nimi.
W.  Zmiłuj się nad nimi.

K.  Ojcze nasz…

K.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K.  Boże, który kazałeś nam czcić ojca i matkę, zmiłuj się nad 
naszymi zmarłymi rodzicami, odpuść im grzechy i nagra-
dzaj ich trudy, a nam pozwól oglądać ich w radości światła 
wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. 

W.  Amen.

STACJA III
ZA ZMARŁYCH KREWNYCH, 

PRZYJACIÓŁ I WYCHOWAWCÓW

Intencja:

 Módlmy się za zmarłych naszych braci i siostry, dzieci, 
współmałżonków, krewnych, rodziców chrzestnych, wy-
chowawców, przyjaciół.

K.  Panie Jezu, który dałeś nam krewnych i wychowawców  
na drodze do nieba, zmiłuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.
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K.  Chryste, który poszedłeś do Ojca, aby wstawiać się także  
za zmarłymi, zmiłuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.

K.  Panie, który hojnie wynagradzasz za wszelkie dobro wy-
świadczone innym, zmiłuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.

K.  Ojcze nasz…

K.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K.  Boże, nieskończenie dobry, w ręce Twoje polecamy naszych 
zmarłych krewnych, przyjaciół i wychowawców. Serdecz-
nie prosimy, abyś wynagrodził im za dobrodziejstwa nam 
udzielone i przyjął ich do błogosławionej społeczności 
Świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.

STACJA IV
ZA POLEGŁYCH I OFIARY WOJNY

Intencja:

 Módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, 
zmarłych w obozach zagłady, łagrach i więzieniach, ofiary 
ostatnich wojen.

K.  Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszyst-
kim utracone życie, zmiłuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.
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K.  Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych  
i umarłych, zmiłuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.

K.  Panie, który przygotowałeś swym wiernym mieszkanie  
w niebie, zmiłuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.

K.  Ojcze nasz…

K.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K.  Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstą-
pił do nieba, daj wszystkim naszym zmarłym udział w Jego 
zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Cie-
bie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.

W.  Amen.

STACJA V
ZA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Intencja:

 Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, których gro-
by znajdują się na cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie, 
których wiarę jedynie zna Bóg, i o których zawsze Kościół 
pamięta w modlitwach. 

K.  Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś grzechy 
wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.
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K.  Chryste, który przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś 
utracone życie wieczne, zmiłuj się nad nimi.

W.  Zmiłuj się nad nimi.
K. Panie, który przez swoje wejście do chwały otworzyłeś 

wszystkim drogę do nieba, zmiłuj się nad nimi.
W.  Zmiłuj się nad nimi.

K.  Ojcze nasz…

K.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K.  Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, udziel zmar-
łym sługom i służebnicom Twoim odpuszczenia wszystkich 
grzechów. Niechaj przez nasze pobożne modlitwy dostąpią 
miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków.

W.  Amen. 

HOMILIA

ZAKOŃCZENIE PROCESJI
Antyfona lub pieśń maryjna (do wyboru): „Witaj Królowo 

nieba”, „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia”.

Kapłan przypomina wiernym o obowiązku uczestnictwa we 
Mszy św. w dzień świąteczny.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.

Pieśń: „Wieczne odpoczywanie”.
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4. święCi patronowie

20 I – święty seBastian

Święty Sebastian był oficerem gwardii cesarskiej.  
W czasie prześladowań chrześcijan Dioklecjan kazał żoł-
nierzom przywiązać go na środku pola i zabić strzałami z łu-
ków. Po wykonaniu egzekucji żołnierze, sądząc, że jego 
śmierć jest już nieunikniona, pozostawili go konającego. Na 
wpół umarłego odnalazła go pewna niewiasta imieniem Irena  
i zaopiekowała się nim. Kiedy Sebastian odzyskał zdrowie  
i siły, ponownie udał się do cesarza, wyrzucając mu krzywdę 
i niesprawiedliwość wobec chrześcijan. Wówczas cesarz kazał 
go zabić pałkami. Było to najprawdopodobniej w 288 r. Ciało 
męczennika wrzucone do Cloaca Maxima (kanału) odnalazła  
i pochowała w rzymskich katakumbach przy via Appia pobożna 
Rzymianka Lucyna. 

Sebastian należał przez stulecia do najbardziej znanych 
świętych. Poświęcono mu liczne i wspaniałe dzieła. Jego mę-
czeństwo natchnęło wielu artystów – malarzy, rzeźbiarzy, pi-
sarzy i muzyków. Jest patronem m.in. inwalidów wojennych, 
kamieniarzy, łuczników, myśliwych, rusznikarzy, strażników, 
strzelców, chorych zakaźnie, rannych i żołnierzy. 

Wspomnienie liturgiczne Świętego Sebastiana przypada  
w dniu 20 stycznia. 

KOLEKTA

Boże, udziel nam ducha męstwa, abyśmy za przykładem 
Świętego Sebastiana, męczennika, słuchali więcej Ciebie niż lu-
dzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.
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23 II – Błogosławiony steFan winCenty FreliChowski

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się w 1913 r.  
w Chełmży. W 1927 r. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskie-
go. Pełnił funkcje drużynowego i zastępowego, a także komen-
danta Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1937 r. Gdy Niemcy wkroczyli do Polski 
we wrześniu 1939 r., był wikariuszem parafii Najświętszej Maryi 
Panny w Toruniu. Już 11 września został aresztowany i więzio-
ny w kilku obozach. Mimo zakazu władz obozowych prowadził 
pracę duszpasterską, rozdzielał Komunię św. Gdy zezwolono 
na przesyłanie paczek, zorganizował obozowe Caritas. Ksiądz 
Frelichowski pełnił posługę kapłańską także wśród chorych na 
tyfus spowiadał ich i udzielał im sakramentów. Zarażony cho-
robą od współwięźniów zmarł w obozie w Dachau 23 lutego 1945 
r. . Jan Paweł II ogłosił ks. Frelichowskiego błogosławionym 
podczas pielgrzymki do Ojczyzny 7 czerwca 1999 roku w Toru-
niu. 22 lutego 2003 roku Błogosławiony Stefan Wincenty został 
ogłoszony patronem harcerstwa polskiego.

Wspomnienie Błogosławionego Stefana Wincentego Freli-
chowskiego w kalendarzu liturgicznym przypada 23 lutego. 

Modlitwa o łaski za pośrednictwem 
Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego

Wszechmogący i miłosierny Boże! 
Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich 

do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. 
Napełniony taką miłością ks. Stefan Wincenty Frelichowski, 
uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć  
w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opusz-
czenia. Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz zło dobrem 
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zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem Błogosławionego 
Stefana Wincentego udzielić mi łaski ..., o którą proszę. Spraw 
również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pa-
sterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Błogosławionego 
Stefana Wincentego Frelichowskiego –

Być prawdziwym harcerzem 

Nie jestem tym, jakim powinienem być i chciałbym być, 
ale nie mam do tego chęci. Dziś w największej depresji ducha 
piszę te słowa. I otrząsnąć się chcę z tego stanu, w którym je-
stem. Wyrwać się z niego. Stać się człowiekiem, być użytecz-
nym. Siły moje tego nie dokonają. Ale w najgłębszej pokorze 
klękam dziś przed Tobą, Boże. Odczuwam w całej pełni nicość 
i ułomność moją. Zwracam się do Ciebie, któryś mnie takim 
stworzył i który mnie prowadzisz. Boże, wyzwól mnie z tego 
stanu, w jakim dziś jestem. Chcę być innym. Chcę być prawdzi-
wym harcerzem. Postępować tak w życiu, jak mi nakazuje myśl 
i sumienie. Daj mi Twą łaskę. Ja z nią współdziałać będę i po 
harcersku wydobyć się chcę z tego upadku duchowego. Daj mi 
poczucie wartości. Ale nie tylko sugestywne poczucie, lecz chcę 
prawdziwą wartość w sobie wyrobić. Boże, zupełnie się w ręce 
Twoje oddaję. Daj mi krok po kroku iść w górę. Święty Jerzy, 
pomóż mi odnieść zwycięstwo nad samym sobą. Amen.

18 V – Błogosławiony stanisław papCzyński

Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 r. w Pode-
grodziu koło Nowego Sącza, a zmarł 17 września 1701 r. w Gó-
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rze Kalwarii. Wstąpił do zakonu pijarów, ze względu na maryjny 
charakter tego zgromadzenia. Jako duszpasterz i wychowawca 
pracował w Warszawie. Był cenionym spowiednikiem. Z tą po-
sługą Błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego splotły 
się dzieje obecnej Katedry Polowej Wojska Polskiego, kiedyś ko-
ścioła oo. Pijarów. W latach 1663-1667 w pierwszej świątyni pija-
rów przebywał Błogosławiony. Wierni przybywali tu licznie, wy-
praszając łaski przed słynnym Obrazem Matki Bożej Łaskawej, 
a Ojciec Papczyński głosił dla nich porywające kazania. Wśród 
jego penitentów był ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp 
Antoni Pignatelli, który prawie trzydzieści lat później został pa-
pieżem Innocentym XII.

W 1673 r. w Puszczy Korabiewskiej koło Skierniewic za-
łożył pierwszy klasztor Zgromadzenia Księży Marianów, które 
otrzymało aprobatę papieską w 1701 r. 

Ojciec Stanisław jako kapłan był niejednokrotnie inicjato-
rem modlitw o pomyślność losów Ojczyzny i o przywrócenie 
pokoju, zwłaszcza w czasach wypraw zbrojnych wojsk Rze-
czypospolitej pod wodzą Jana Sobieskiego. Idąc za tradycyjną 
nauką Kościoła opartą na nauczaniu św. Tomasza z Akwinu,  
o. Papczyński był przeciwnikiem wojny zaczepnej, gorącym zaś 
zwolennikiem wojen obronnych jako sposobu przywrócenia po-
koju. Myśl tę zawarł w sentencji: „Najbardziej godną pochwały 
jest radość wywołana triumfem wybawców ojczyzny, a najwięk-
szym triumfem ten, który wybawców ojczyzny spotyka”. Pokój 
zaś rozumiał jako harmonijne współistnienie narodów, w ramach 
zaś jednego narodu – współdziałanie grup społecznych. Bodaj 
najszczególniejszym wyrazem miłości do Ojczyzny o. Stanisła-
wa Papczyńskiego – jak napisał jego biograf o. Wojciech Skóra 
– okazało się jego „dzieło życia”, czyli Zakon Marianów, pierw-
sza rodzima wspólnota zakonna męska założona przez Polaka, 
swoją historią głęboko związana z losem Rzeczypospolitej. 
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Wspomnienie liturgiczne tego Błogosławionego zostało 
wyznaczone w kalendarzu liturgicznym na 18 maja. 

Modlitwa za wstawiennictwem 
Błogosławionego Stanisława Papczyńskiego

Panie nasz i Boże, przez wzgląd na Sługę Twego, Błogosła-
wionego Stanisława, który ufając w pomoc Twojej Opatrzności, 
mimo wielu przeszkód wiernie podążał śladami Jezusa Chry-
stusa i Jego Niepokalanie Poczętej Matki, Maryi, użycz nam 
tę łaskę, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w Twą 
wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza, gdy prowadzisz nas 
ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom swej miłości. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen. 

12 VI – Błogosławiony władysław Miegoń

Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń urodził się 30 września 
1892 r. w Samborcu jako najstarszy z ośmiorga dzieci Stanisła-
wa i Marianny z domu Rewera. Po ukończeniu studiów w semi-
narium duchownym w Sandomierzu 2 lutego 1915 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk biskupa sandomierskiego Mariana 
Rysa. Pracował jako duszpasterz w takich parafiach, jak: Iwani-
ska, Bodzentyn, Głowaczów, Staszów i Iłża. Od 1 grudnia 1919 
r. pełnił służbę kapelana wojskowego, otrzymując przydział 
służbowy do I Batalionu Morskiego. Był uczestnikiem wojny 
polsko-rosyjskiej w 1920 r. Spełniał posługę kapłańską podczas 
walk pod Ostrołęką i Łomżą. Został ranny pod Makowem Ma-
zowieckim. Józef Piłsudski osobiście odznaczył go Orderem 
Virtuti Militari V klasy. Po zakończeniu wojny został kapelanem 
dowództwa Wybrzeża Morskiego w Pucku, a potem probosz-



156 Święci Patronowie

czem parafii wojskowej Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski w Gdyni. Następnie mianowano go kapelanem Marynar-
ki Wojennej w Gdyni. Tuż przed wybuchem II wojny światowej 
dokończył budowę kościoła garnizonowego w Gdyni-Oksywiu 
pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. We wrześniu 
1939 r. był dziekanem Marynarki Wojennej i Obrony Wybrze-
ża. W czasie walk opiekował się rannymi, udzielał sakramentu 
namaszczenia i podtrzymywał na duchu walczących żołnierzy. 
Gdy Niemcy rozpoczęli wywozić żołnierzy do obozów jeniec-
kich, pozostał z rannymi żołnierzami, pomimo że, jako kapelan, 
mógł zostać zwolniony. 2 października 1939 r. został wywie-
ziony do Flensburga. W grudniu 1939 r. wraz z innymi kapła-
nami przewieziono go do Oflagu w Rothenburgu, a następnie 
do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. W lipcu 1942 r. 
został wraz z 51 kapłanami przewieziony do obozu w Dachau, 
gdzie otrzymał numer 21223. Zmarł 15 października 1942 r.  
w wyniku niedożywienia i wyniszczenia organizmu ciężką pra-
cą. Został beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II  
w Warszawie 13 czerwca 1999 r., w gronie 108 męczenników, 
ofiar nazizmu. 

Wspomnienie liturgiczne tego Błogosławionego przypada 
12 czerwca.

Modlitwa 

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą Błogosła-
wiony ksiądz Władysław Miegoń aż do śmierci trwał ze swymi 
marynarzami i walczył w obronie wiary. Spraw za jego wsta-
wiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili 
wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo 
Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.
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12 VI – Błogosławiony józeF stanek

Błogosławiony ks. Józef Stanek, pallotyn, urodził się  
4 grudnia 1916 roku w Łapszach Niżnych, na terenie archidiecezji 
krakowskiej. Po maturze wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego Księży Pallotynów. Święcenia kapłańskie otrzymał 
7 kwietnia 1941 r. W dniu wybuchu powstania warszawskiego, 
1 sierpnia 1944 r, znajdował się w Warszawie w Zakładzie Sióstr 
Rodziny Maryi na Koszykach, gdzie pracował jako duszpasterz 
i kapelan szpitala. W drugiej połowie sierpnia 1944 roku prze-
łożeni skierowali go do pracy kapelańskiej i duszpasterskiej  
w zgrupowaniu Armii Krajowej „Kryśka”, działającym na odcin-
ku Powiśla Czerniakowskiego. Ksiądz Józef przybrał pseudonim 
„Rudy” i z miejsca rozpoczął szeroką i wszechstronną pracę dusz-
pasterza i kapelana. Przede wszystkim odprawiał msze polowe 
i spowiadał. Odwiedzał często polowe szpitale, niosąc duchową 
pomoc i nadzieję walczącym i rannym. Nosił rannych, dociera-
jąc do najbardziej wysuniętych pozycji powstańczych. Pomagał 
walczącym żołnierzom i ludności cywilnej odkopywał zasypa-
nych. Wielu rannych uratował od niechybnej śmierci, zwłaszcza 
w ostatnich dniach powstania na przyczółku czerniakowskim. 
Podnosił też na duchu załamanych mieszkańców i – mimo nie-
bezpieczeństw – wygłaszał do nich słowo Boże. Chociaż miał 
możliwość ratowania się przed hitlerowcami, przeprawiając się 
pontonem na drugi brzeg Wisły, odmówił. Chciał dzielić los żoł-
nierzy i ludności cywilnej, która została na lewym brzegu rzeki. 
W dniu 23 września 1944 roku ksiądz „Rudy” dostał się w ręce 
SS. Bity, popychany przez hitlerowskich siepaczy został odpro-
wadzony pod szubienicę. W ostatnich chwilach okazał wielkie 
męstwo i heroiczną odwagę. Spod szubienicy błogosławił prze-
chodzących żołnierzy i ludność cywilną, których właśnie tędy pę-
dzono do niewoli i obozów zagłady, aby im pokazać – jak mówili 
„głównego bandytę powstania”. Zginął, bestialsko zamordowa-
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ny – in odium fidei  (z nienawiści do wiary) – w dniu 23 wrze-
śnia 1944 r. Relikwie Błogosławionego ks. Józefa Stanka zostały  
24 listopada 2000 r. przeniesione z cmentarza na Powiązkach do 
dolnego kościoła pw. Chrystusa Króla w Warszawie 

Ksiądz Józef Stanek został beatyfikowany przez Jana Pawła 
II wraz ze 108 polskimi męczennikami 13 czerwca 1999 r. Tytuł 
Błogosławionego Księdza Józefa Stanka nosi kaplica znajdują-
ca się w Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Wspomnienie liturgiczne tego błogosławionego zostało wy-
znaczone na dzień 12 czerwca. 

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem 
Błogosławionego Józefa Stanka

Panie Jezu! Ty pragniesz, abyśmy podążając do niebieskiej 
Ojczyzny, kochali swoją Ojczyznę ziemską, służąc jej i dla niej 
pracując. Pozwól, aby nam na tej drodze w szczególny sposób 
przyświecał przykład Błogosławionego Józefa Stanka, któ-
ry wzorując się na Świętym Wincentym Pallottim, bez reszty 
ukochał Ciebie i oddał się swoim bliźnim. W czasie szczegól-
nie trudnym dla naszego narodu z całym poświęceniem niósł 
powstańcom i ludności cywilnej posługę duchową i ratował im 
życie. Spraw, aby Błogosławiony Józef był dla nas wzorem na 
co dzień, jak służyć Bogu i Ojczyźnie, i racz udzielić nam łask, 
o które za jego przyczyną z ufnością Ciebie prosimy. Amen. 

17 VI święty Brat alBert ChMielowski

Adam Chmielowski urodził się w 1845 r. Jako młodzie-
niec wziął udział w powstaniu, które wybuchło w 1863 r. 
Ciężko ranny stracił nogę i dostał się do niewoli. Po ucieczce  
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z niewoli odbył studia malarskie. Idąc za głosem powołania, zre-
zygnował z rozpoczętej kariery artystycznej i w Krakowie jako 
Brat Albert oddał się posługiwaniu ubogim, a następnie założył 
zgromadzenia braci i sióstr posługujących ubogim. Odznaczał się 
heroiczną miłością bliźniego, umiłowaniem ubóstwa i ufnością  
w Opatrzność Bożą. Zmarł w Krakowie 25 grudnia 1916 r.  
W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosła-
wionych, a sześć lat później w poczet świętych. Jest patronem 
żołnierzy i artystów.

Wspomnienie liturgiczne tego Świętego obchodzi się 17 czerwca. 

Modlitwa do Świętego Brata Alberta

Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi 
Świętego Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna stał 
się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej 
opuszczonym i skrzywdzonym ocalał w nich godność ludzką  
i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność. Przez jego wstawien-
nictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski..., o którą z ufnością Cię 
proszę. Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

KOLEKTA

Boże, bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś Świętego Bra-
ta Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych 
znieważone oblicze Twojego Syna, † spraw łaskawie, abyśmy 
spełniając dzieła miłosierdzia, * za jego przykładem umieli być 
braćmi wszystkich potrzebujących. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.
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MODLITWA NAD DARAMI

Panie Boże, przyjmij te dary, które Tobie składamy, obcho-
dząc wspomnienie świętego Brata Alberta, † i spraw, aby pas-
chalna ofiara Chrystusa, przez którą dał nam przykład bezgra-
nicznej miłości, * umocniła w nas miłość ku Tobie i braciom. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący, miłosierny Boże, posileni Ciałem i Krwią 
Chrystusa, pokornie Cię prosimy, † abyśmy umieli dzielić się  
z innymi tym, co otrzymaliśmy dzięki Twej miłości, * za przy-
kładem Świętego Brata Alberta, który naśladując Twojego Syna, 
Pana i Nauczyciela, stał się sługą braci. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

3 IX – Błogosławiony jan XXiii

Angelo Giuseppe Roncalli (jako papież przyjął imię Jan 
XXIII) urodził się 25 listopada 1881 r. w wielodzietnej rodzinie 
chłopskiej w miejscowości Sotto il Monte w diecezji Bergamo. 
Na chrzcie otrzymał imiona Angelo Giuseppe. Wielki wpływ na 
wychowanie religijne i formację duchową przyszłego papieża 
wywarł jeden z jego wujów oraz proboszcz rodzinnej parafii  
ks. Francesco Rebuzzini.

Wstąpił do seminarium duchownego w Bergamo, tam też 
został przyjęty do Trzeciego Zakonu św. Franciszka. W 1901 r., 
po otrzymaniu stypendium przyznawanego wyróżniającym się 
alumnom, rozpoczął naukę w Papieskim Seminarium Rzym-
skim. Następnie odbył roczną służbę wojskową, po czym uzy-
skał doktorat z teologii i 10 sierpnia 1904 r. w Rzymie przyjął 
święcenia kapłańskie. W latach 1905-1914 był sekretarzem bi-
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skupa Bergamo, Giacomo Marii Radiniego Tedeschi. Wiele cza-
su poświęcał posłudze duszpasterskiej, zwłaszcza jako opiekun 
grup Akcji Katolickiej. Za główne zadanie uważał pracę duszpa-
sterską, szczególnie posługę słowa, sprawowanie sakramentów 
i kierownictwo duchowe.

Podczas I wojny światowej ks. Angelo Roncalli służył  
w wojsku jako sanitariusz, a następnie jako kapelan szpitalny.  
W 1919 r. został mianowany ojcem duchownym seminarium  
w Bergamo, a dwa lata później powołano go do pracy w Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary w Rzymie. W 1925 r. został mia-
nowany przez Piusa XI wizytatorem apostolskim w Bułgarii  
i biskupem. Jako motto swej posługi pasterskiej obrał słowa: 
Oboedientia et pax (Posłuszeństwo i pokój). W Sofii przebywał  
9 lat, a w 1935 r. został delegatem apostolskim w Turcji i Grecji. 
W krajach tych nawiązał pierwsze braterskie kontakty z chrześci-
janami obrządku wschodniego, a także z muzułmanami. W Grecji 
podczas II wojny światowej ułatwił wielu Żydom ucieczkę dzięki 
specjalnej wizie tranzytowej Delegatury Apostolskiej. 

Pod koniec 1944 r. Pius XII mianował bpa Roncallego nun-
cjuszem apostolskim w Paryżu. Pomagał wówczas niemieckim 
jeńcom wojennym, a niektórym z nich umożliwił studiowanie 
teologii. W 1951 r. został mianowany stałym obserwatorem Sto-
licy Apostolskiej przy UNESCO w Paryżu.

12 stycznia 1953 r. Pius XII wyniósł bpa Roncallego do 
godności kardynalskiej, a trzynaście dni później mianował go 
patriarchą Wenecji.

28 października 1958 r. patriarcha Wenecji został przez Kole-
gium Kardynalskie wybrany papieżem; przyjął imię Jana XXIII. 
Chociaż jego pontyfikat trwał zaledwie pięć lat, odegrał bardzo 
istotną rolę w dziejach Kościoła, m.in. papież ten zwołał Sobór Wa-
tykański II, który rozpoczął się 11 października 1962 r. 

Jan XXIII przeszedł do historii jako „Dobry Papież Jan” albo 
„Jan Dobry”. Określenia te najlepiej oddają jego osobisty styl 
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bycia i sposób sprawowania posługi: był człowiekiem promie-
niującym ewangeliczną dobrocią i Bożym pokojem. Łagodny  
i serdeczny, łatwo nawiązywał kontakty z innymi we wszystkich 
sytuacjach: zarówno wtedy, gdy spotykał mężów stanu, dyplo-
matów czy przedstawicieli innych wyznań religijnych, jak i wte-
dy, gdy odwiedzał rzymskie parafie czy więzienia. Zawsze starał 
się docierać do tych, którzy szczególnie cierpią. 

O głębokiej pobożności „papieża soborowego” i jego szcze-
gólnym nabożeństwie do św. Józefa świadczy prowadzony od lat 
seminaryjnych do późnej starości Dziennik duszy. Ostatnim go-
dzinom życia „Jana Dobrego” towarzyszyła życzliwa uwaga ca-
łego świata oraz modlitwy całego Kościoła, a w Rzymie czuwanie 
tłumów, które zbierały się na placu św. Piotra. Zmarł 3 czerwca 
1963 r., nazajutrz po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 

Wspomnienie Błogosławionego Jana XXIII obchodzi się  
3 września. 

Z ufnością wyruszam śladami moich czcigodnych poprzed-
ników Pawła VI i Jana Pawła II. Przyzywam wstawiennictwa 
błogosławionego Jana XXIII, który przez 10 lat był Delegatem 
Apostolskim w Turcji, darząc ten naród miłością i szacunkiem. 
Was wszystkich proszę o towarzyszenie mi modlitwą, aby ta piel-
grzymka mogła przynieść wszelkie owoce, jakich Bóg pragnie 
(Benedykt XVI, podczas pielgrzymki do Turcji 28 XI 2006 r.)

Modlitwa o jedność Kościoła

Jezu, Dobry Pasterzu i Królu ukrzyżowany! Jak bardzo bole-
sne jest to, że ci, których tak umiłowałeś, rozdarli Twój Kościół, 
żywe Ciało, którego Ty jesteś Głową. To przecież i nasz grzech. 
Dlatego nie śmiem się modlić i prosić Cię o cud. Wiem, jak 
bardzo pragniesz, aby wierzący „byli jedno”, aby nastała jedna 
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owczarnia i jeden pasterz, bo jedną mamy wiarę, jeden chrzest, 
jednego Ojca w niebie i Ciebie jednego, który odkupiłeś nas 
za cenę najdroższej Twojej krwi. Klękam przed Tobą, Bogiem 
moim ukrzyżowanym, przed raną Twego serca, z którego naro-
dził się Kościół. Pragnę, ażeby uklękli wszyscy z Janem XXIII, 
który życie swoje oddał za jedność Kościoła, i przebaczyli sobie 
nawzajem. Zostawiłeś nas na świecie jako znak miłości. Niech 
więc świat zatrzyma się jeszcze raz i powie: Patrzcie, jak oni się 
miłują. Jezu mój, niech stanie się to szybko.

21 IX – święty Mateusz apostoł i ewangelista

Święty Mateusz pochodził z Kafarnaum, był celnikiem. 
Pan Jezus powołał go do grona Apostołów. Najstarsza tradycja 
przypisuje Świętemu Mateuszowi autorstwo pierwszej Ewan-
gelii, napisanej dla Żydów w języku hebrajskim pomiędzy 50.  
a 60. rokiem. Ewangelia Świętego Mateusza podaje najdosko-
nalszy opis życia Pana Jezusa i wykazuje, że Jezus jest obieca-
nym Mesjaszem. Święty Mateusz jest patronem funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych Straży Granicznej, poborców podat-
kowych i celników. Święto Świętego Mateusza Ewangelisty ob-
chodzi się 21 września. 

KOLEKTA

Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celni-
ka Mateusza na Apostoła, † spraw za jego wstawiennictwem, 
* abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy Nim trwali. 
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

Oddając cześć Świętemu Mateuszowi, przynosimy Ci, Boże, 
nasze dary, † i pokornie Cię prosimy, abyś łaskawie wejrzał na 
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swój Kościół, * który utwierdziłeś w wierze przez nauczanie 
Apostołów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(1. LUB 2. PREFACJA O APOSTOŁACH)

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, staliśmy się uczestnikami radości, z jaką Święty Ma-
teusz przyjął w swoim domu Zbawiciela, † spraw, abyśmy za-
wsze pokrzepiali się przy stole Chrystusa, * który nie przyszedł 
wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Któ-
ry żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

29 IX – święty MiChał arChanioł

Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posła-
nymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie” (Hbr 1,14), 
by im objawić plany Stwórcy, by ich bronić przed szatanem.  
W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzy-
mie, Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szcze-
gólną rolę w historii zbawienia. Archanioł Michał („Któż jak 
Bóg”) stoczył zwycięską walkę z szatanem i nadal wspiera lu-
dzi w walce ze złem (por. Ap 12,7-9). Chrześcijanin powinien 
zachować w sobie głębokie poczucie niewidzialnej obecności  
i wspierającej go działalności aniołów. Jest patronem pracowni-
ków przemysłu zbrojeniowego i policji. 

Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
obchodzi się 29 września. 

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; przeciw nie-

godziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech 
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go Bóg poskromi, kornie błagamy, a Ty, Książę zastępów nie-
bieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. 

Do Świętego Michała Archanioła, patrona policji
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce ze 

złem w zgodzie z poszanowaniem honoru, godności i praw czło-
wieka. Patronie polskiej policji, strzeż nas, bądź nam pomocą  
i obroną. Miej mnie i moich bliskich w swojej opiece. Amen. 

KOLEKTA
Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiąz-

ki Aniołom i ludziom, † spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli 
naszego życia Aniołowie, * którzy w niebie zawsze pełnią służ-
bę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
* Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, składamy Ci Ofiarę uwielbienia i po-

kornie prosimy, † abyś za wstawiennictwem Aniołów łaskawie 
ją przyjął * i doprowadził nas do wiecznego zbawienia. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PREFACJA O ANIOŁACH, NR 63.

MODLITWA PO KOMUNII
Pokornie prosimy Cię, Boże, † abyśmy umocnieni Chlebem 

eucharystycznym, * pod opieką Twoich aniołów czynili postępy 
na drodze zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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3 XI – święty huBert

Święty Hubert urodził się w 655 r. w Gaskonii, był potom-
kiem królewskiego rodu Merowingów. Zamiłowanie do polo-
wania odziedziczył po swoim ojcu, któremu towarzyszył często  
na łowach. Ponoć w wieku 14 lat uratował ojcu życie podczas 
polowania na niedźwiedzia w Pirenejach. Pełnoletni Hubert 
udał się na dwór króla Frankonii, gdzie poślubił córkę Pepina 
z Heristal. Miał z nią syna Floriberta, późniejszego następcę na 
biskupstwie Liege.

Młody Hubert najwięcej czasu spędzał w puszczach, gdzie 
nieustannie polował, myślistwo było jego pasją. Ponoć prowa-
dził także swobodne, wręcz hulaszcze życie. Tak było do roku 
695, kiedy – jak głosi podanie – polując w górach ardeńskich, 
nie bacząc na nic, w sam Wielki Piątek napotkał białego jelenia 
z promieniejącym krzyżem w wieńcu. Miał wtedy usłyszeć głos 
Stwórcy karzący go za jego niepohamowaną pasję i nakazujący 
mu udać się do Lamberta – biskupa Maastricht-Tongres. Przeję-
ty objawieniem uczynił, jak mu głos nakazał. Udał się na nauki 
do biskupa Lamberta. Studiował wiedzę kanoniczną i prowadził 
działalność misjonarską w Ardenach i Brabancji. Po śmierci bi-
skupa Lamberta w 704 lub 705 r., z rąk papieża Sergiusza otrzy-
mał sakrę biskupią.

Jako biskup nieustannie przemierzał pogańskie jeszcze wio-
ski i miasta. Odnosił wiele sukcesów w zjednywaniu ludzi dla 
wiary w Chrystusa. Około 717 r. przeniósł stolicę biskupstwa 
do Leodium (Liege). Przed śmiercią miał wygłosić wzruszają-
cą mowę, w której schorowany już i słaby prosił wiernych, aby 
żyjąc po chrześcijańsku, pozwolili swojemu pasterzowi zasnąć  
w pokoju. Zmarł 30 maja 727 r. w swej rezydencji w Teruneren. 
Pochowany został w kościele św. Piotra w Liege. Za doczesne 
zasługi w krzewieniu chrześcijaństwa wkrótce ogłoszony został 
świętym. 3 listopada 743 r. przeniesiono ciało Świętego Huberta 
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do głównego ołtarza. W 825 r. jego doczesne szczątki, przenie-
sione zostały do Andange i złożone w głównym ołtarzu kościoła. 
Miejscowość ta od tego momentu nosi nazwę Saint Hubert, a ko-
ściół miano bazyliki Świętego Huberta. 

Dzień poświęcenia relikwi Świętego Huberta – 3 listopada 
– stał się świętem myśliwych i leśników. Święto to czczone jest 
uroczystymi łowami poprzedzanymi Mszą św. w intencji myśli-
wych. Imieniem Świętego Huberta nazwano wiele kół i towa-
rzystw myśliwskich. Znak wieńca z krzyżem jest też od 1946 r. 
oficjalną odznaką Polskiego Związku Łowieckiego (od 1953 r. 
ze względów politycznych nie używany). Medal Świętego Hu-
berta, ustanowiony w 1993 r., nadawany jest za szczególne za-
sługi w sztuce łowieckiej.

Jego wspomnienie liturgiczne obchodzi się 3 listopada. 

Modlitwa do Świętego Huberta

Święty Hubercie, patronie myśliwych i leśników, polecam 
się w szczególny sposób Twojej opiece i proszę, abyś swoim 
wstawiennictwem przed Bogiem wspierał mnie we wszystkich 
potrzebach. 

Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj moim 
umysłem, prowadź moje oczy i ręce, abym wypełniał swoje za-
dania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż mnie od złych przygód 
i doprowadź do zbawienia wiecznego. Amen. 

18 XI – Błogosławiona karolina kózkówna

Karolina Kózkówna (1898-1914) oddała życie w obronie 
czystości, zamordowana przez rosyjskiego żołnierza podczas  
I wojny światowej, 18 listopada 1914 r. w Wał Rudzie (diecezja 
tarnowska). Została beatyfikowana przez Ojca Świętego Jana 
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Pawła II w Tarnowie 10 czerwca 1987 r. Papież w homilii beaty-
fikacyjnej ukazał ją jako wzór dla młodzieży i kobiet. 

Z homilii Jana Pawła II: „Czyż święci są po to, aże-
by zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny 
jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej 
prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo 
właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszyst-
kim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościo-
ła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosła-
wioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do 
młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. 
Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby.  
O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega 
śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci 
ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nie-
śmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym  
i żywym, osiągnąć przez Chrystusa”. 

Do jej sanktuarium w Zabawie koło Tarnowa chętnie przy-
bywają harcerze. 

Jej wspomnienie w kalendarzu liturgicznym znajduje się 
pod datą 18 listopada. 

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w Błogosławionej 
Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany 
przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej 
wstawiennictwem, abyśmy, na ziemi naśladując jej cnoty, razem 
z nią otrzymali życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 

Modlitwa o kanonizację Błogosławionej Karoliny Kózkówny

Boże Wszechmogący, który tajemnice Królestwa objawiasz 
pokornym i ubogim, Ty prowadziłeś Błogosławioną Karolinę 
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do świętości drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania 
codziennych obowiązków, zaangażowania w parafialne apostol-
stwo i wierności Twojej nauce aż do śmierci. Dopomóż mi trwać 
– jak Ona – na modlitwie, uczynić pracę służbą Tobie i bliźnim 
oraz gorliwie podejmować apostolskie dzieła we wspólnocie 
Kościoła. Wzmocnij mnie, Panie, Twą łaską, abym w obliczu 
przeciwności – za przykładem Błogosławionej Karoliny – swo-
ją postawą chrześcijańską, a kiedy trzeba będzie, nawet ofiarą 
życia świadczył, że tylko Ty jesteś prawdziwym Życiem i naj-
wyższym Dobrem. Proszę Cię, Boże Wszechmogący, aby Bło-
gosławiona Karolina mogła zostać ukazana w chwale świętych 
Kościoła. Oby za jej przykładem i wstawiennictwem młodzi 
ludzie XXI wieku odważnie szli drogą ewangelicznych błogo-
sławieństw, stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy 
zagubieni i poszukujący Prawdy odnajdowali drogę do Ciebie. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

20 XI – święty raFał kalinowski

Rafał Kalinowski urodził się w Wilnie w 1835 r. Otrzy-
mał staranne wychowanie i wykształcenie i został inżynierem 
wojskowym. Po wybuchu powstania w 1863 r. przyłączył się 
do walczących i był jednym z jego przywódców. Pochwycony 
przez Rosjan został zesłany na 10 lat przymusowych robót na 
Syberii. Po odzyskaniu wolności był wychowawcą sługi Boże-
go Augusta Czartoryskiego. W 1877 r. wstąpił do Zakonu Kar-
melitów Bosych i pięć lat temu został wyświęcony na kapłana. 
Odnowił życie swojego zakonu w Polsce. Zmarł w Wadowicach 
15 listopada 1907 r. W 1983 r. papież Jan Paweł II zaliczył go  
w poczet błogosławionych, a 17 listopada 1991 r. ogłosił go 
świętym. Święty Rafał Kalinowski jest patronem oficerów i żoł-
nierzy, orędownikiem w sprawach trudnych i beznadziejnych.
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Wspomnienie liturgiczne tego Świętego obchodzi się w dniu 
20 listopada. 

Modlitwa do Świętego Rafała Kalinowskiego

Święty Rafale, przykładzie ufnej i wytrwałej modlitwy! Two-
je życie naznaczone było wielkim i ciężkim krzyżem, Ty więc 
możesz najlepiej zrozumieć nasze dolegliwości i niedostatki. 
Wyproś nam żywą i mocną wiarę, bezgraniczną ufność, gorącą  
i bezinteresowną miłość ku Bogu i bliźnim, męstwo w cierpie-
niu, posłuszeństwo najmiłościwszej woli Bożej oraz wszystko 
to, co przedkładaliśmy Ojcu Przedwiecznemu za Twoim wsta-
wiennictwem. Zanieś przed tron Ojca Niebieskiego nasze pra-
gnienia, radości, udręki i cierpienia. W Twoich dłoniach, nasz 
umiłowany Patronie, będą milsze Bogu, do którego pragniemy 
całym sercem należeć na wieki. Amen.

KOLEKTA

Boże, Ty napełniłeś Świętego Rafała, kapłana, duchem mocy 
w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła, 
† spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy mocni w wierze  
i wzajemnej miłości wielkodusznie współdziałali dla osiągnię-
cia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

Miłosierny Boże, spraw, aby ofiara naszego zbawienia, któ-
rą Tobie składamy we wspomnienie Świętego Rafała, kapłana, 
* była dla nas wszystkich znakiem jedności i więzią miłości. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, spraw, niech Sakrament, który przyjęli-
śmy, umocni Twoich wiernych w jedności wiary, † dla której 
Święty Rafał poświęcił swoje życie * i niestrudzenie pracował 
aż do śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

4 XII – święta BarBara

Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach 
poniosła śmierć. Przypuszcza się, że zapewne około roku 305, 
kiedy nasilenie prześladowań chrześcijan za panowania cesarza 
Maksymiana Galeriusza (305-311) było największe. Nie znamy 
również miejscowości, w której żyła Święta i oddała życie za 
Chrystusa. Późniejszy jej żywot jest utkany legendą.

Według tradycji przyszła na świat w Nikomedii (dzisiejsza 
Turcja) w bogatej rodzinie pogańskiej. Przyjęła chrześcijań-
stwo w tajemnicy przed rodzicami. Postanowiła żyć w dozgon-
nej czystości dla Jezusa Chrystusa. Ojciec, dowiedziawszy się 
o tym fakcie, przekazał swoją córkę władzom rzymskim, jako 
chrześcijankę. Ponieważ Barbara nie chciała wyrzec się wiary 
w Chrystusa, torturowano ją i w końcu wydano wyrok śmierci. 
Poniosła śmierć męczeńską z rąk swojego ojca. Jest opiekunką 
górników i artylerzystów oraz patronką dobrej śmierci. 

W liturgii Świętą Barbarę wspomina się 4 grudnia. 

KOLEKTA

Boże, Święta Barbara, męczennica, dochowała wierno-
ści Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od 
wszelkich niebezpieczeństw i w godzinie śmierci umocnij nas 
sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna. Który żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.
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10 XII – najświętsza Maryja panna loretańska

Włoskie sanktuarium maryjne w Loreto, posiadające relikwię 
Świętego Domu z Nazaretu, promieniuje na cały świat chrze-
ścijański od ponad siedmiu wieków. Związany z nim kult Matki 
Bożej Loretańskiej dotarł do Polski już w XV w. W 1643 r. król 
Władysław IV ufundował na warszawskiej Pradze kopię Świę-
tego Domu, ustanawiając jego kustoszami bernardynów, którzy 
umieścili w nim figurę Madonny. Ściągali tu pątnicy z odległych 
okolic, aż do czasu zniszczenia kościoła i klasztoru w 1811 r.  
W pierwszej połowie XX w. odnowicielem kultu stał się Błogo-
sławiony Ignacy Kłopotowski. Z jego inicjatywy powstało pol-
skie Loreto, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Lore-
tańskiej. 

24 marca 1920 r. Benedykt XV ogłosił Matkę Bożą Lore-
tańską patronką lotników na całym świecie. W kalendarzu litur-
gicznym wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej 
obchodzone jest 10 grudnia. 

Polscy żołnierze w nocy 5 na 6 lipca 1944 r. z narażeniem 
życia ugasili pożar kopuły bazyliki we włoskim Loreto, któ-
ry powstał w wyniku zrzucenia przez Niemców bomb zapala-
jących. U stóp tego sanktuarium znajduje się polski cmentarz 
wojenny ze 1080 grobami polskich żołnierzy, którzy zginęli  
w czasie II wojny światowej na adriatyckiej linii frontu od Pe-
scara do tzw. Linii Gotów. 

KOLEKTA 

Boże, Ty gromadzisz w swoim Kościele niezliczone rzesze 
Twoich wiernych, aby Cię wyznawali, miłowali i Tobie służy-
li, † spraw, abyśmy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi, 
zawsze Dziewicy, * z żywą wiarą wysławiali tajemnicę Wciele-
nia, źródło naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.
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MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, który przyjąłeś i pobłogosławiłeś 
zgodę Maryi na Twój plan zbawienia, † przyjmij dary, które Ci 
składamy * i przemień je w ofiarę miłą Tobie. Przez Chrystusa, 
Pana naszego.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Maryi Pan-
nie Loretańskiej, otrzymaliśmy sakrament odkupienia, † spraw, 
abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską * i coraz głębiej uczestni-
czyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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5. naBożeństwa stałe

5.1. nowenna do Matki Bożej nieustająCej poMoCy

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przy-
chodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc 
Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, 
ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją nie-
zrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany 
Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zba-
wienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. 
Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nie-
ustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej 
Pomocy, przez bolesną Mękę i Śmierć Twego Boskiego Syna, 
błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, 
której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję... 

Ty wiesz, o Matko błogosławiona, jak bardzo Jezus, Odku-
piciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupie-
nia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś 
je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, 
u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie 
proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie.

Podziękowania – wezwania dziękczynne 

K.  Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze:
W.  Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy.

 
Za nawróconych na drogę prawdy,
Za uzdrowionych z choroby,
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalonych z rozpaczy,
Za podtrzymanych w zwątpieniu,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
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Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za opiekę w miejscach pracy,
Za chleb codzienny,
Za radość i smutki nasze,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Módlmy się. Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertel-
nego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i cia-
łem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cześć i dziękczynie-
nie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich 
grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

Maryjo, dziękujemy Ci, że pomagasz nam, że ocierasz łzy. 
Dziękujemy Ci... (2x) 

Prośby – wezwania błagalne 

K.  O Maryjo, usłysz prośby nasze.
W.  Prosimy Cię, Matko Nieustającej Pomocy. 

 
 Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
 Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
 Za płaczących, abyś im łzy otarła,
 Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była, 
 Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, 
 Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
 Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
 Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,
 Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
 Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości 

życia wiecznego doprowadziła,
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 Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od nie-
szczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła, 

 Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i 
wolności,

 O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,
K.  Módl się za nami, Matko Nieustającej Pomocy.
W.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
K.  Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzi-

cielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę 
gotową nieustannie nam pomagać. Spraw, abyśmy gorliwie 
wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie dozna-
wali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz 
z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków.

W.  Amen. 
Matko Pomocy Nieustającej, 
Proś Boga za nami, Proś Boga za nami 
Matko Boska za nami wstawiaj się! 
(Solo): Piękniejsza nad słońce i gwiazdy, 
(Lud): O Maryjo, błagamy Cię. 
(Solo): Śliczniejsza nad cedry Libanu, 
(Lud): O Maryjo, błagamy Cię.
(Solo): Cudniejsza nad perły i złoto, 
(Lud): O Maryjo, błagamy Cię. 
(Solo): Przez Serce Twe Niepokalane,
(Lud): O Maryjo, błagamy Cię.
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Akt oddania się Najświętszej Maryi Pannie 
w niewolę miłości

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało 
i duszę moją. Wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia. 
Wszystko, czym jestem i co posiadam, ochotnym sercem oddaję 
się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę 
w posługiwaniu się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Koś-
ciołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko 
czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi 
siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest 
wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc Wspo-
możycielko Wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna 
były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
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5.2. pierwszy piątek MiesiąCa

Schemat nabożeństwa: wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Akt poświę-
cenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu lub inna modlitwa, 
błogosławieństwo eucharystyczne.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego

K.  O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj 
na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

W.  Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
K.  Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświęt-

szemu Sercu Twojemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się 
z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od 
Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad 
jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszyst-
kich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, 
nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale 
i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

W.  Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie 
zginęli z nędzy i głodu. 

K.  Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo 
niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy  
i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden 
pasterz. Udziel Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. 
Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze 
wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

W.  Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zba-
wienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
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Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Jezu miłujący nas całym sercem, godny najgłębszej miłości 
i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany, a nawet nie-
nawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy 
na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zba-
wienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata. 
Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, 
brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocze-
śnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorli-
wiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę.  
W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posia-
dać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszyst-
kim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć  
w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśla-
dować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszyst-
kim ludziom, Twoim i naszym braciom. Aby to ofiarowanie  
i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją 
na krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. 
Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy 
Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrze-
bujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprę-
dzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca. 

Amen.





ROZDZIAŁ III

NA DRODZE ŻYCIA 
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

1. Chrzest

1.1 Chrzest dzieCka

Kapłan zwraca się do rodziców dziecka:
  Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice dziecka podają imię lub imiona dziecka.
Kapłan:  O co prosicie Kościół święty dla N.?
Rodzice dziecka: O chrzest.
Kapłan:  Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmuje-

cie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, 
aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga 
i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy je-
steście świadomi tego obowiązku?

Rodzice dziecka: Jesteśmy świadomi.
Kapłan:  A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi poma-

gać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obo-
wiązku?

Rodzice chrzestni: Jesteśmy gotowi.
Kapłan: N.N. (albo: drogie dzieci), wspólnota chrześcijańska 

przyjmuje cię (was) z wielką radością. Ja zaś w imie-
niu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża, a po 
mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa 
Zbawiciela twoi (wasi) rodzice (i chrzestni).
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Celebrans kreśli na czole każdego dziecka znak krzyża. 
Potem zaprasza rodziców i także chrzestnych, aby uczynili to 
samo.

Po ewangelii lub kazaniu następuje obrzęd chrztu świętego.
Kapłan:  Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat 

swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, du-
cha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciem-
ności przeniósł do przedziwnego Królestwa Twojej 
światłości; pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci 
uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił świąty-
nią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystu-
sa, Pana naszego.

Wszyscy:  Amen.

Kapłan odmawia modlitwę egzorcyzmu i kładzie rękę na 
dziecku. Następnie odmawia modlitwę poświęcenia wody lub 
dziękczynną. 
Celebrans:  Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze wszechmogący, 

Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje 
życie.

Wszyscy:  Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
Celebrans:  Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, 

Jezu Chryste, z Twojego boku wypłynęła woda  
i krew, aby z Twojej śmierci i zmartwychwstania na-
rodził się Kościół.

Wszyscy:  Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
Celebrans: Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który 

namaściłeś Chrystusa, ochrzczonego w wodach Jor-
danu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni.

Wszyscy:  Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki.
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-----------------------------------------
Celebrans:  Przybądź nam z pomocą, Boże, nasz Ojcze i uświęć 

tę wodę, aby dzieci nią ochrzczone zostały obmyte  
z grzechu i narodziły się do nowego życia, jako 
Twoje przybrane dzieci. 

Wszyscy:  Boże uświęć tę wodę. 
Celebrans:  Uświęć tę wodę, aby wszyscy nią ochrzczeni uczestni-

czyli w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa i stali się przez to podobni do Twego Syna.

Wszyscy:  Boże, uświęć tę wodę. 
Celebrans dotyka wody prawą ręką i mówi:
  Uświęć tę wodę, aby ci, których powołałeś, odrodzi-

li się z Ducha Świętego i zostali włączeni do Twoje-
go świętego ludu.

Wszyscy:  Boże, uświęć tę wodę.
-----------------------------------------
Jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna już poświęcona, ce-

lebrans pominąwszy wezwania od: „Przybądź nam z pomocą, 
mówi”:
  Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić 

duchowego odrodzenia Twoim sługom NN., których 
(Twoim służebnicom NN., które) w wierze Kościoła 
wezwałeś do chrztu, aby otrzymali(ły) życie wiecz-
ne. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Wszyscy:  Amen. 
Celebrans:  Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was 

dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament 
chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Sta-
rajcie się wychować je w wierze, tak aby zachować 
w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umoż-
liwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując 
się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, 
to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie 
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się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. 
Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzy-
mują chrzest.

Potem ich pyta:
  Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności 

dzieci Bożych?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans:  Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do 

zła, aby was grzech nie opanował?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans:  Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym 

sprawcą grzechu?
Rodzice i Chrzestni: Wyrzekamy się.
Celebrans:  Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stwo-

rzyciela nieba i ziemi?
Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.
Celebrans:  Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego je-

dynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dzie-
wicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał  
z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.
Celebrans:  Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół po-

wszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grze-
chów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i Chrzestni: Wierzymy.
Celebrans:  Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, 

której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie 
Panu naszym.

Wszyscy:  Amen.
Celebrans:  Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze 

Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
Rodzice i chrzestni: Chcemy.
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Celebrans: N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego.

Wszyscy:  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Kapłan odmawia modlitwę i namaszcza krzyżmem św. dziecko 
na szczycie głowy. 

Celebrans:  Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził 
z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza was 
krzyżmem zbawienia, abyście włączeni(one) w lud 
Boży, wytrwali(ły) w jedności z Chrystusem Kapła-
nem, Prorokiem i Królem na życie wieczne. 

Wszyscy:  Amen.

Potem dziecko otrzymuje białą szatę. Przed nałożeniem szaty, 
kapłan mówi:

Celebrans: N.N., staliście(łyście) się nowym stworzeniem  
i przyoblekliście się w Chrystusa, dlatego otrzymu-
jecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przy-
kładem pomagają wam zachować godność dziecka 
Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy:  Amen.

Przed wręczeniem zapalonej świecy kapłan mówi:
  Przyjmijcie światło Chrystusa.

Następnie ojciec chrzestny zapala świecę od paschału (lub 
kapłan zapala świecę i przekazuje ojcu chrzestnemu). Potem 
mówi kapłan.
Celebrans:  Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, 

rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone 
przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko 
światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spo-
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tkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi 
Świętymi w niebie.

I jeszcze dodaje aklamację:
 Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 

przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja.

Potem następuje dalszy przebieg Mszy Świętej. 

1.2. oBrzęd wtajeMniCzenia dorosłyCh

CHRZEST ŚWIĘTY

Z zachowaniem stosownych przepisów kościelnych można 
dorosłemu udzielić sakramentów chrześcijańskiego wtajemni-
czenia.
Celebrans: N., o co prosisz Kościół Boży?
Kandydat:  O wiarę.
Celebrans:  Co daje ci wiara?
Kandydat:  Życie wieczne.
Celebrans:  Życie wieczne polega na tym, abyś poznał praw-

dziwego Boga i Tego, którego On posłał, Jezusa 
Chrystusa. Jego bowiem Bóg wskrzesił z martwych, 
ustanawiając Dawcą życia i Panem wszelkiego wi-
dzialnego i niewidzialnego stworzenia.

  Prosisz dzisiaj o to życie i o chrzest, ponieważ po-
znałeś Chrystusa i chcesz zostać Jego uczniem. Czy 
słuchałeś już Jego słowa, czy postanowiłeś zacho-
wywać Jego przykazania i czy uczestniczyłeś w bra-
terskiej wspólnocie i modlitwie Kościoła? Czy już 
czyniłeś to wszystko, aby zostać chrześcijaninem?

Kandydat:  Czyniłem to wszystko.
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Celebrans (do chrzestnego): A ty, bracie, który (siostro, która) 
przychodzisz jako chrzestny (chrzestna) tego kan-
dydata, czy uważasz wobec Boga, że jest on godny, 
aby dopuścić go dzisiaj do sakramentów wtajemni-
czenia chrześcijańskiego?

Chrzestny:  Uważam, że jest godny.
Celebrans:  Czy jesteś gotów (gotowa) słowem i przykładem 

nadal wspomagać tego kandydata (lub: N.), o któ-
rym wydałeś (wydałaś) świadectwo, aby zawsze 
wiernie służył Chrystusowi?

Chrzestny:  Jestem gotów (gotowa).
Celebrans:  Módlmy się. Najłaskawszy Ojcze, składamy Ci 

dziękczynienie za tego sługę Twego, który szukał 
Ciebie pociągnięty Twoją łaską i dzisiaj wobec Koś-
cioła odpowiedział na Twoje wezwanie. Spraw te-
raz łaskawie, aby z radością wypełnił zamiar Twojej 
miłości i przystąpił do świętych sakramentów. Przez 
Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy:  Amen.
Celebrans.  N., wejdź do kościoła, aby razem z nami uczestniczyć  

w słuchaniu i rozważaniu słowa Bożego.

Po homilii kandydat z chrzestnym (chrzestną) staje przed 
celebransem. Wtedy całe zgromadzenie odmawia taką lub po-
dobną modlitwę błagalną:

Celebrans:  Módlmy się za N., który prosi o sakramenty Chrys-
tusa, oraz za nas, grzesznych, abyśmy dążąc do 
Chrystusa w duchu wiary i pokuty, nieustannie sta-
rali się odnawiać nasze życie.

Lektor:  Wołajmy do Boga: wysłuchaj nas, Panie. 
Wszyscy:  Wysłuchaj nas, Panie.
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Lektor:  Błagajmy Pana, aby w nas wszystkich raczył odna-
wiać i podtrzymywać ducha prawdziwej pokuty.

Wszyscy:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Błagajmy Pana, abyśmy zbawieni przez Chrystusa, 

umieli ukazywać Jego łaskę, skoro przez chrzest 
umarliśmy dla grzechu.

Wszyscy:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Błagajmy Pana, aby N. z ufnością w Bożą dobroć  

i ze skruchą w sercu przygotował się na spotkanie  
z Chrystusem Zbawicielem.

Wszyscy:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Błagajmy Pana, aby N., idąc za Chrystusem, który 

gładzi grzech świata, został uzdrowiony od skażenia 
grzechem i był wolny od jego przemocy. 

Wszyscy:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Błagajmy Pana, aby Duch Święty oczyścił N. i pro-

wadził go do pełnej świętości. 
Wszyscy:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Błagajmy Pana, aby N., przez chrzest pogrzebany 

z Chrystusem, umarł dla grzechu i zawsze żył dla 
Boga.

Wszyscy:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Błagajmy Pana, aby N. zbliżając się do Ojca, przy-

nosił owoce świętości i miłości.
Wszyscy:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Błagajmy Pana, aby cały świat, za który Ojciec wy-

dał umiłowanego Syna, uwierzył w Jego miłość i do 
niej się nawrócił.

Wszyscy:  Wysłuchaj nas, Panie.

Po wezwaniach kandydat pochyla głowę albo klęka i razem 
ze zgromadzeniem odmawia spowiedź powszechną, którą jed-
nak, zależnie od okoliczności można opuścić.
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Opuściwszy słowa „Niech się zmiłuje”, celebrans wypowia-
da następującą modlitwę:

Panie Boże wszechmogący, Ty posłałeś swojego Jednoro-
dzonego Syna, aby człowieka poddanego niewoli grzechu ob-
darzyć wolnością Twoich dzieci. Pokornie błagamy Cię za tego 
sługę, który doświadczywszy pokus tego świata i zasadzek sza-
tana, wobec Ciebie uznał się za grzesznika. Przez mękę i zmar-
twychwstanie swojego Syna wyrwij go spod władzy ciemności, 
umocnij łaską Chrystusa i nieustannie strzeż na drodze życia. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy:  Amen.
Celebrans: Niech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który 

żyje i króluje na wieki wieków. 
Wszyscy:  Amen.

Celebrans w milczeniu kładzie rękę na głowie kandydata. 
Kandydat z chrzestnym (chrzestną) podchodzi do chrzcielnicy. 
Celebrans wygłasza do obecnych tę lub podobną zachętę:

Drodzy bracia i siostry, błagajmy Boga, Ojca wszechmogą-
cego, o miłosierdzie dla N., który prosi o chrzest święty. Niech 
Bóg, który go powołał i doprowadził do tej godziny, obdarzy go 
światłem i mocą, aby całym sercem zjednoczył się z Chrystu-
sem i wyznał wiarę Kościoła. Niech mu da nowe życie w Duchu 
Świętym, którego będziemy gorliwie wzywali nad tą wodą.

Celebrans staje przed źródłem chrzcielnym i wypowiada na-
stępujące błogosławieństwo:

Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwy-
kłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia 
przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę 
chrztu świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad 
wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Boże, 
Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten 
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sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. 
Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym 
dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli fara-
ona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Boże, 
Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, został na-
maszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z Jego 
boku wypłynęła krew i woda, po swoim zaś zmartwychwstaniu 
nakazał uczniom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzie-
lając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Wej-
rzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego. 
Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego 
Jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podo-
bieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów 
grzechu, odrodził się z wody i z Ducha Świętego do nowego 
życia dziecka Bożego. 

Celebrans prawą ręką dotyka wody i mówi: 
Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę 

wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy, przez chrzest pogrze-
bani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do no-
wego życia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Celebrans:  Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw  

i pokus?
Kandydat:  Wyrzekam się.
Celebrans prawą ręką dotyka wody i mówi: 
  Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna 

zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszy-
scy, przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem  
w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy:  Amen.
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Celebrans: N., czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi? 

Kandydat:  Wierzę.
Celebrans:  Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedy-

nego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dzie-
wicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał  
z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydat:  Wierzę.
Celebrans:  Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół po-

wszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grze-
chów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Kandydat:  Wierzę.

Celebrans czerpie wodę z chrzcielnicy i trzykrotnie polewa-
jąc pochyloną głowę kandydata, chrzci go w imię Trójcy Prze-
najświętszej.
Celebrans: N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA  

 I DUCHA ŚWIĘTEGO.
Chrzestny lub chrzestna albo obydwoje kładą prawą rękę na 

prawym ramieniu kandydata.

Namaszczenie po chrzcie (Jeżeli bezpośrednio po chrzcie 
nie udziela się sakramentu bierzmowania)
Celebrans:  Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa 

Chrystusa, który was odrodził przez wodę i Ducha 
Świętego i udzielił wam odpuszczenia wszystkich 
grzechów, On sam namaszcza was krzyżmem zba-
wienia, abyście włączeni do ludu Bożego, wytrwa-
li w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem  
i Królem na życie wieczne.

Kandydat:  Amen.
Potem celebrans w milczeniu namaszcza każdego krzyżmem 

świętym na szczycie głowy.
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Następuje nałożenie białej szaty. 
Celebrans: N., stałeś się nowym stworzeniem i przyoblokłeś się 

w Chrystusa. Przyjmij zatem białą szatę i zachowaj 
ją nieskalaną aż na sąd naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa, aby otrzymać życie wieczne. 

Ochrzczony: Amen.
Na słowa: Przyjmij zatem białą szatę chrzestny (chrzestna) 

nakłada neoficie białą szatę.
Celebrans bierze do rąk świecę paschalną lub jej dotyka  

i mówi: Podejdź, chrzestny ojcze (matko), aby nowo 
ochrzczonemu przekazać światło.

Chrzestny (chrzestna) podchodzi, zapala świecę od świecy 
paschalnej i podaje ją nowo ochrzczonemu.
Następnie celebrans mówi: Stałeś się światłem w Chrystusie. 

Postępuj nieustannie jak dziecko światłości, trwaj  
w wierze, abyś ze wszystkimi Świętymi mógł wyjść 
na spotkanie przychodzącego Pana w królestwie 
niebieskim.

Ochrzczony: Amen.

LITURGIA BIERZMOWANIA DOROSŁEGO

Celebrans krótko przemawia do stojącego przed nim nowo 
ochrzczonego tymi lub podobnymi słowami: N., od-
rodziłeś się w Chrystusie, stałeś się członkiem Cia-
ła Chrystusa i Jego kapłańskiego ludu. Masz teraz 
przyjąć Ducha Świętego, który został na nas wylany. 
Pan zesłał Go na Apostołów w dniu Pięćdziesiątni-
cy, Apostołowie zaś oraz ich następcy przekazali Go 
ochrzczonym. Również i ty otrzymasz obiecaną moc 
Ducha Świętego, dzięki której doskonalej upodob-
nisz się do Chrystusa, będziesz dawał świadectwo o 
męce i zmartwychwstaniu Pana i staniesz się czyn-
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nym członkiem Kościoła dla budowania Ciała Chry-
stusowego w wierze i miłości.

  Najmilsi, prośmy Boga, Ojca wszechmogącego, 
aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na tego nowo 
ochrzczonego. Niech Duch Święty umocni go swo-
imi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie 
upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Celebrans wyciąga ręce nad mającym przyjąć bierzmowanie i 
mówi: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś tego sługę swo-
jego przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś go od 
grzechu, ześlij na niego Ducha Świętego Pocieszy-
ciela, daj mu ducha mądrości i rozumu, ducha rady  
i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij 
go duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.

Wszyscy:  Amen.

Celebrans zanurza w krzyżmie koniec dużego palca prawej 
ręki, kreśli nim na czole bierzmowanego znak krzyża i mówi:
N.,  PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany:  Amen.
Celebrans dodaje:  Pokój z tobą. 
Bierzmowany:  I z duchem twoim.
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2. BierzMowanie

Szczegółowe przepisy liturgiczne dotyczące udzielania sa-
kramentu bierzmowania znajdują się w księdze liturgicznej 
„Obrzędy bierzmowania według Pontyfikału rzymskiego”. 

LITURGIA SŁOWA  Ez 36,24-28:

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg: 
„Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów 
i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię 
was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od 
wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. 

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnę-
trza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha 
mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych na-
kazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. 

Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym 
przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”. 
– Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny:  Ps 23(22), 1-2a, 2b-3, 4, 5, 6.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, 
niczego mi nie braknie, 
Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach. R.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć 
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orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, 
przez wzgląd na swoją chwałę. R.

Chociaż bym przechodził przez ciemną dolinę, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska 
są moją pociechą. R.

Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, 
a kielich mój pełny po brzegi. R.

Ga 5,16-17.22-23a. 24-25:

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów. Bra-
cia. Postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 
Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego 
innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie 
czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić 
duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. 

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpli-
wość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.  
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje  
z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do 
Ducha się też stosujmy. – Oto słowo Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja.  J 14, 26.
Duch Święty wszystkiego was nauczy; 
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem
Alleluja, alleluja, alleluja.
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J 14,23-26
Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział do 

swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, 
i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie za-
chowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocie-
szyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem”. – Oto słowo Pańskie.

LITURGIA BIERZMOWANIA

Po Ewangelii kapłan zwraca się do księdza biskupa:

Kapłan:  Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie  
o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej 
tu młodzieży (zgromadzonym tu wiernym) parafii N.

Biskup:  Czy młodzież ta wie (wierni ci wiedzą), jak wielki 
dar otrzymuje (otrzymują) w tym sakramencie i czy 
przygotowała się (przygotowali się) należycie do 
jego przyjęcia?

Kapłan:  Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do 
bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg 
dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie 
oraz przystąpili do sakramentu pokuty. 

Biskup:  Droga młodzieży (drodzy bracia i siostry), powiedz-
cie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask 
oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Młodzież: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, 
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do 
postępowania według jej zasad. 

Wszyscy:  Amen. 
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Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Biskup:  Pytam każdego z was:
  Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw  

i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stwo-

rzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup:  Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego je-

dynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dzie-
wicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał  
z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.
Biskup:  Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywicie-

la, którego masz otrzymać w sakramencie bierzmo-
wania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień 
Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.
Biskup:  Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, ob-

cowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmar-
twychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.
Biskup:  Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której 

wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie. 
Wierni:  Amen. 
Biskup:  Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, 

aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybra-
ne dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia 
wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi 
darami i przez swoje namaszczenie upodobni do 
Chrystusa, Syna Bożego. 

Biskup:  Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezu-
sa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez 
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wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, 
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im 
ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, du-
cha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem 
bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Wierni:  Amen.
Biskup:  N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘ-

TEGO.
Bierzmowany: Amen. 
Biskup:   Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim. 

Modlitwa wiernych
Biskup:  Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który umocnił w nas 

życie nadprzyrodzone, z ufnością przeto skierujmy na-
sze prośby do Boga, Ojca wszechmogącego.

Lektor:  Za święty Kościół Boży, aby zgromadzony przez 
Ducha Świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej 
wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa. Ciebie 
prosimy.

Wierni:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Za rodziny, aby nieustannie, poddając się ożywczemu 

działaniu Ducha Świętego, były wspólnotami wiary  
i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy.

Wierni:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Za wszystkich, którzy tracą wiarę i przez grzechy 

odchodzą od Boga, aby doświadczyli Bożej miłości 
i powrócili do Niego. Ciebie prosimy. 

Wierni:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Za młodzież, aby wzorując się na swoich świętych 

patronach, ocaliła w swoim życiu wiarę i dobro. 
Ciebie prosimy.

Wierni:  Wysłuchaj nas, Panie.
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Lektor:  Za wszystkich, którzy dziś przyjęli sakrament bierz-
mowania, aby rozwijali, posiane w nich ziarno da-
rów Ducha Świętego. Ciebie prosimy.

Wierni:  Wysłuchaj nas, Panie.
Lektor:  Za nas wszystkich zgromadzonych na świętej Uczcie 

Eucharystycznej, abyśmy mocą duchowego pokarmu 
zawsze byli świadkami obecności Boga w świecie. 
Ciebie prosimy.

Wierni:  Wysłuchaj nas, Panie.
Biskup:  Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Ducha Świę-

tego, † którego mądrość nas stworzyła, * a Opatrz-
ność nami rządzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni:  Amen. 

Poświęcenie krzyży dla bierzmowanych
Biskup:  Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, Ojcze Święty, wszech- 

mogący, wieczny Boże, racz pobłogosławić + ten 
krzyż, aby stał się źródłem zbawienia ludzi. Niech 
utwierdza wiarę, pomnaża dobre czyny, pociesza 
w cierpieniach i przyczynia się do zbawienia dusz; 
niech strzeże i broni przed złem. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 

Wierni:  Amen.
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3. najświętszy sakraMent

3.1. wystawienie najświętszego sakraMentu 
i Błogosławieństwo euCharystyCzne

Schemat nabożeństwa: pieśń na wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, adoracja, okadzenie.

Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”.
PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM * Upadajmy 

wszyscy wraz, * Niech przed Nowym Testamentem, starych 
praw ustąpi czas, * Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni 
wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi, * Hołd po wszystkie nieśmy dni: * 
Niech podaje wiek wiekowi, * Hymn tryumfu, dzięki, czci; * 
A równemu im Duchowi, * Niechaj wieczna chwała brzmi. 
Amen.

Modlitwa
K.  Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zosta-

wiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać 
święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie 
doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i kró-
lujesz na wieki wieków. 

W.  Amen. 

Albo w okresie wielkanocnym:
K.  Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa 

odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swego 
miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego 
zbawienia, mogli osiągnąć jego owoc. Przez Chrystusa Pana 
naszego.

W.  Amen. 
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3.2. koMunia święta poza Mszą świętą

OBRZĘDY WSTĘPNE

K.  Pan z wami.
W.  I z duchem twoim.
K.  Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie 

uczestniczyć w świętym obrzędzie. 
W.  Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…
K.  Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściw-

szy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
W.  Amen. 

KRÓTKIE CZYTANIE J 14,6

K.  Słuchajmy słów Chrystusa
 „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 

Ojca inaczej jak tylko przeze mnie”. 

KOMUNIA ŚWIĘTA

K. Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawi-
ciel, Jezus Chrystus.

W.  Ojcze nasz…
K.  Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosła-

wieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. 
W.  Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale po-

wiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. 
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Kapłani ukazują Hostię każdemu przystępującemu do Ko-
munii Świętej, mówiąc:

K.  Ciało Chrystusa.
W.  Amen.

K.  Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zosta-
wiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać 
święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie 
doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i kró-
lujesz na wieki wieków. 

W.  Amen. 

Albo w okresie wielkanocnym:

K.  Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij w nas Ducha 
Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, 
których posiliłeś wielkanocnym sakramentem. Przez Chry-
stusa, Pana naszego.

W.  Amen. 

OBRZĘD ZAKOŃCZENIA

K.  Pan z wami.
W.  I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec + i Syn,  

i Duch Święty.
W.  Amen. 
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3.3. pierwsza koMunia święta

Kapłan wita dzieci, rodziców i chrzestnych, po czym kropi 
zebranych wodą święconą. 
K.  Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o błogosła-

wieństwo.
Dziewczynka: Błogosław tato, błogosław mamo dłońmi swoimi, 

gdy dziś Chrystusa mam przyjąć razem z innymi.
Chłopiec: Na świętą chwilę w radości czy udręce niech błogo-

sławią nam rodziców ręce.
Rodzice wkładają ręce na głowy dzieci i powtarzają za kapła-
nem:

Niech Cię błogosławi i ochrania Bóg: Ojciec i Syn, + i Duch 
Święty.

Po kazaniu ma miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
K.  Drogie dzieci, zaraz po waszym urodzeniu rodzice i chrzest-

ni prosili dla was o chrzest i zobowiązali się, że wychowają 
was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bo-
żym. Teraz nadeszła chwila w waszym życiu, abyście same 
wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy zapalo-
nej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz ojciec zapalił 
dla was świecę chrzcielną.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ

K.  Pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć 
w wolności dzieci Bożych?

W.  Wyrzekam się.
K.  Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię 

grzech nie opanował?
W.  Wyrzekam się.
K.  Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą 

grzechu?
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W.  Wyrzekam się.
K.  Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela 

nieba i ziemi?
W.  Wierzę.
K.  Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, 

Pana naszego, narodzonego z Maryi dziewicy, umęczonego 
i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po pra-
wicy Ojca?

W.  Wierzę.
K.  Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszech-

ny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmar-
twychwstanie ciała i życie wieczne?

W.  Wierzę.
K.  Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wier-

nie przykazania Boskie i kościelne?
W.  Przyrzekam.

K.  (Do dzieci i młodzieży szkolnej) Czy przyrzekasz pogłębiać 
swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii?

W.  Przyrzekam
K.  Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wy-

znawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu na-
szym.

W.  Amen.

MODLITWA WIERNYCH

Razem z dziećmi, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą do 
swojego serca Pana Jezusa, zanieśmy nasze prośby:

Módlmy się za Ojca Świętego, aby otwierał Chrystusowi 
granice państw i drzwi serc wszystkich ludzi. Ciebie prosimy...
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Módlmy się o święte i liczne powołania kapłańskie, zakon-
ne i misyjne, aby Pan Jezus odbierał coraz więcej czci i miłości 
na całym świecie. Ciebie prosimy...

Módlmy się za kraje, w których dzieci umierają z głodu  
i nie znają Boga, aby mogły cieszyć się dobrobytem i wolnością. 
Ciebie prosimy...

Módlmy się za naszych kochanych rodziców i chrzest-
nych, aby Pan Bóg obdarzał ich zdrowiem i błogosławieństwem  
w codziennej pracy i w trudach wychowania dzieci. Ciebie pro-
simy...

Módlmy się za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy 
przyjmują Ciało Chrystusa, aby kochały Go całym sercem  
i przez całe życie. Ciebie prosimy...

Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dobry Bóg 
wynagrodził im trudy ziemskiego życia. Ciebie prosimy...

Módlmy się za nas wszystkich, otaczających stół Pański, 
abyśmy oświeceni Bożym słowem i nakarmieni Chlebem z nie-
ba jeszcze bardziej kochali Boga ludzi. Ciebie prosimy...

Najlepszy Ojcze, usłysz modlitwę swych dzieci, które  
z wielką ufnością zwracają się do Ciebie, uzdolnij nasze serca 
do prawdziwej miłości Ciebie i bliźniego. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.
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3.4. adoraCja najświętszego sakraMentu 
w intenCji ojCzyzny

„Ojczyzna: to wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, 
by stanowić o wspólnym dobru i mocą własną jak sztandar wy-
śpiewać dzieje” (Kardynał Karol Wojtyła, Ojczyzna).

Boże, Ty rządzisz całym światem, stoimy przed Tobą, obec-
nym w Najświętszym Sakramencie, i prosimy za naszą Ojczy-
znę; niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli 
panuje w niej zgoda i sprawiedliwość. Spraw Panie, aby Ojczy-
zna nasza żyła w pokoju i dobrobycie.

Pieśń: Boże, coś Polskę.

Panie Jezu Chryste, Ty chciałeś, abyśmy jako naród przyna-
leżeli do Ciebie. Dzięki Twej woli przed ponad tysiącem lat sta-
nął na naszych ziemiach krzyż, znak Twego zwycięstwa. Przez 
chrzest zostaliśmy włączeni w tajemnicę Twojej męki, śmierci  
i zmartwychwstania. I odtąd chcesz, aby ci, którzy do Ciebie na-
leżą, tak żyli i postępowali, aby stali się przesłaniem czytelnym 
i zrozumiałym dla wszystkich narodów. Jesteśmy Twoim listem, 
pisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego i nie na 
tablicach kamiennych, ale w naszych żywych, ludzkich sercach. 
Jesteśmy o tym przekonani nie dlatego, że bylibyśmy do czegoś 
podobnego zdolni, dzięki własnym wysiłkom i umiejętnościom, 
lecz dlatego, że żywimy głęboką wiarę, iż moc Boża działa  
w nas, dzięki Tobie Chryste. Pragniemy iść za Tobą. Siłę do bu-
dowania naszej Ojczyzny czerpiemy z Ciebie, ale nie jesteśmy 
do końca wolni. Krępuje nas grzech, ograniczają nasze narodo-
we wady. Dlatego wołamy do Ciebie: Zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą,
Nad narodem męczenników,
Nad ludem zawsze wiernym,
Jezu, nieskończenie miłosierny,
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Jezu, nieskończenie mocny,
Jezu, nadziejo nasza,

Boże miłosierdzia, ponieważ Ty zleciłeś nam służbę Ewan-
gelii, nie możemy upaść na duchu, nie możemy pozwolić, aby-
śmy w przepowiadaniu Twojej nauki szukali zawiłych dróg lub 
dopuszczali się podstępu. Broń nas przed chytrością i przebie-
głością, abyśmy nie fałszowali Twego słowa, abyśmy mieli od-
wagę żyć według Twoich przykazań. Wołamy do Ciebie: Wybaw 
nas Panie.

Od kajdan niewoli,
Od godziny zwątpienia,
Od pokusy zdrady,
Od ducha niezgody,
Od nienawiści i złości,
Od wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,

Panie Jezu, oto w tej chwili, gdy tyle sił potrzeba naszemu 
narodowi, aby zachować przywróconą z wielkim trudem, uprag-
nioną wolność, prosimy Cię, napełnij nas mocą Twojego Ducha; 
uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Wzbudź w naro-
dzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. 
Spraw, abyśmy będąc solidarni, zachowywali Twoje królestwo 
w nas samych, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za 
czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. 
Błogosław naszej ciężkiej pracy.

Pieśń: Pod Twą obronę.

Panie Jezu, pragniemy w naszym narodzie zachować pa-
mięć o wszystkich bohaterskich ofiarach powstań narodowych 
i walk wyzwoleńczych, o ofiarach ostatnich wojen i tego tra-
gicznego okresu komunizmu, podczas którego Polska była znie-
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wolona. Pamięcią i modlitwą ogarniamy wszystkich polskich 
oficerów i funkcjonariuszy pomordowanych na Wschodzie,  
w łagrach sowieckich, jak i również hitlerowskich obozach za-
głady. Żywa jest w nas pamięć o polskich żołnierzach, którzy 
niosąc narodom oliwną gałązkę pokoju w czasie misji pokojo-
wych i stabilizacyjnych, oddali swoje życie, walcząc z terrory-
zmem. Przynosimy przed Twój ołtarz ich walkę, ofiarę i śmierć i 
prosimy – ocal nasz naród przed podobnym wyniszczeniem i daj 
nam zachować tę samą miłość do Ojczyzny, tę samą gotowość 
służenia sprawie jej niepodległości i pokoju, jaka objawiła się 
naszym narodowym męczennikom.

Przyjmij, Ojcze, błagania nasze i spraw, abyśmy otrzyma-
ne na chrzcie świętym synostwo Boże, wsparte świętą niewolą 
Maryi, nieśli w drugim wiary tysiącleciu, wspomagając Kościół  
i jego wolność w świecie i Ojczyźnie naszej. 

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo: Przed tak wielkim Sakramen-
tem.
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4. pokuta

„Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz 
rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są: żal za grzechy, 
spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem oraz posta-
nowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych” 
(KKK, 1491).

4.1. oBrzęd pojednania jednego penitenta

W.  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
K.  Na wieki wieków. Amen. 
W.  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
K.  Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu 

wyznał swoje grzechy. 

Penitent wyznaje grzechy i przyjmuje zadośćuczynienie.
K.  Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez 

śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha 
Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli prze-
baczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY 
W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO. 

W.  Amen. 
K.  Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
W.  Bo jego miłosierdzie trwa na wieki. 
K.  Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju. 



210 Pokuta

4.2. oBrzęd pojednania wielu penitentów

z ogólną spowiedzią i rozgrzeszenieM

Obrzęd pojednania wielu penitentów połączony z ogólną 
spowiedzią i rozgrzeszeniem stosuje się w przypadkach przewi-
dzianych przez prawo kościelne. 

K.  Ci, którzy teraz pragną otrzymać rozgrzeszenie sakramen-
talne, niech uklękną i odmówią spowiedź powszechną. 

W.  Spowiadam się Bogu…
K. Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą 

przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Du-
cha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech wam udzieli 
przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.

 I JA ODPUSZCZAM WAM GRZECHY  
W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO. 

W.  Amen. 

Gdy grozi niebezpieczeństwo śmierci wystarcza, aby kapłan 
odmówił formułę rozgrzeszenia, którą w tym wypadku można 
skrócić w następujący sposób. 
K.  JA ODPUSZCZAM WAM GRZECHY  

W IMIĘ OJCA I SYNA + I DUCHA ŚWIĘTEGO. 
W.  Amen. 

4.3. raChunek suMienia 
(pomoc dla penitenta)

Bóg w swoim wielkim miłosierdziu chce ratować każdego 
człowieka zagrożonego ustawicznie wpływem złego ducha, sza-
tana. W tym celu ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty, aby 
każdy grzesznik mógł łatwo powrócić do miłującego Ojca. Pan 
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Jezus przekazał tę władzę pojednania swojemu Kościołowi sło-
wami: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy 
– będą odpuszczone, a którym zatrzymacie – będą zatrzymane” 
(J 20,22). 

Modlitwa przed rachunkiem sumienia 

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym 
poznał grzechy, które popełniłem i odmień moje serce, abym 
szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy 
mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Duch 
Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie mi-
łość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

I. Kiedy rachunek sumienia odbywa się przed przystąpie-
niem do sakramentu pokuty, wypada, aby każdy postawił sobie 
przede wszystkim następujące pytania: 

1. Czy przystępuję do sakramentu pokuty ze szczerym prag-
nieniem oczyszczenia, nawrócenia, odnowienia życia i osiąg-
nięcia głębszej przyjaźni z Bogiem, czy raczej uważam go za 
ciężar, który się jak najrzadziej winno podejmować? 

2. Czy na poprzednich spowiedziach nie zapomniałem lub 
umyślnie nie zataiłem jakichś grzechów ciężkich? 

3. Czy wypełniłem nałożony obowiązek zadośćuczynienia? 
Czy naprawiłem wyrządzone krzywdy? Czy usiłowałem wypeł-
niać postanowienie poprawy życia według Ewangelii? 

II. Niech każdy zbada swoje życie w świetle słowa Bożego: 
1. Czy zwracam serce moje do Boga tak, abym przez wierne 

wypełnianie przykazań miłował Go prawdziwie ponad wszyst-
ko jak Syn Ojca, czy raczej zabiegam o sprawy doczesne? Czy 
kieruję się czystą intencją w moich czynach? 
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2. Czy mam mocną wiarę w Boga, który przemówił do nas 
przez swojego Syna? Czy trwałem mocno przy nauce Kościoła? 
Czy troszczę się o formację chrześcijańską, słuchając słowa Bo-
żego, unikając wszystkiego, co przynosi szkodę wierze? Czy za-
wsze mocno i bez obawy wyznawałem wiarę w Boga i Kościół? 
Czy w życiu prywatnym i publicznym chętnie okazywałem się 
chrześcijaninem? 

3. Czy modliłem się rano i wieczorem? Czy moja modlitwa 
jest prawdziwą rozmową serca i umysłu z Bogiem, czy tylko ze-
wnętrzną praktyką? Czy ofiarowałem Bogu moje trudy służby, 
radości i cierpienia? Czy uciekam się do Niego w pokusach? 

4. Czy mam szacunek i miłość dla imienia Bożego? Czy 
obrażałem Boga bluźnierstwem, krzywoprzysięstwem albo bra-
niem imienia Bożego nadaremnie? Czy odnosiłem się bez sza-
cunku do Najświętszej Maryi Panny i świętych? 

5. Czy odnoszę się ze czcią do niedzieli i świąt Kościoła, 
do nabożeństw liturgicznych, a zwłaszcza do Mszy św., uczest-
nicząc w nich czynnie, pobożnie i uważnie? Czy wypełniłem 
przykazanie dorocznej spowiedzi oraz Komunii wielkanocnej? 

6. Może mam „inne bóstwa”, to jest rzeczy, o które bardziej 
się staram i którym więcej ufam niż Bogu, a mianowicie boga-
ctwa, zabobony, spirytyzm i inne formy magii? 

III. Niech każdy zbada swoje życie w świetle przykazania 
miłości bliźniego:

1. Czy miłuję prawdziwie mojego bliźniego? Czy nie nad-
używam swoich braci, wykorzystując ich do osobistych celów 
swojej kariery lub czyniąc im to, czego nie chciałbym doznawać 
od innych? Czy przez złe słowa i uczynki byłem dla przełożo-
nych lub podwładnych zgorszeniem? 

2. Zastanów się, czy przez cierpliwość i prawdziwą miłość 
w twojej rodzinie przyczyniłeś się do dobra i radości innych? 
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Dzieci – czy są posłuszne rodzicom, okazują im szacunek  
i pomoc w ich potrzebach duchowych i materialnych? 

Rodzice – czy troszczą się o chrześcijańskie wychowanie dzie-
ci i wspierają ich dobrym przykładem oraz ojcowską powagą? 

Małżonkowie – czy są wierni sobie w myślach i w uczyn-
kach? 

3. Czy dzieliłem się dobrami z biedniejszymi od siebie? Czy 
w miarę swoich możliwości bronię uciśnionych, pomagam nie-
szczęśliwym, wspieram ubogich? Czy swoim bliźnim, zwłaszcza 
ułomnym, starcom, ubogim, przybyszom, okazywałem wzgardę? 

4. Czy w swoim życiu pamiętam o posłannictwie, jakie 
otrzymałem w sakramencie bierzmowania? Czy uczestniczyłem 
w dziełach apostolstwa i miłosierdzia Kościoła oraz w życiu pa-
rafii? Czy modliłem się i spieszyłem z pomocą w potrzebach 
Kościoła i świata, np. w intencji Kościoła, o zachowanie pokoju 
i sprawiedliwości na świecie, itp.? 

5. Czy troszczę się o dobro i pomyślność wspólnoty ludz-
kiej, w której żyję? Czy też troszczę się wyłącznie o siebie? Czy 
w miarę swoich sił współpracuję nad szerzeniem w swojej jed-
nostce wojskowej lub innej formacji: sprawiedliwości, dobrych 
obyczajów, zgody i miłości? Czy spełniam zgodnie z sumieniem 
obowiązki obywatelskie? Czy jestem wierny zawołaniu: BÓG, 
HONOR, OJCZYZNA?

6. Czy jestem na swoim stanowisku służbowym sprawiedli-
wy, czynny, uczciwy, pełniąc służbę społeczną z miłością? Czy 
wypełniłem zobowiązania i dotrzymałem obietnic? 

7. Czy prawowitym władzom, przełożonym, okazywałem 
posłuszeństwo i należny szacunek? 

8. Jeśli piastuję urząd lub jeśli sprawuję władzę, czy wy-
korzystuję to dla własnej wygody, czy też dla dobra innych  
w duchu służby? 
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9. Czy przestrzegałem prawdy i wierności, czy może fał-
szywymi słowami, oszczerstwem, zniesławieniem, bezmyślnym 
sądem, naruszeniem sekretu wyrządziłem zło innym? 

10. Czy naruszyłem prawo do życia i zdrowia, sławy, hono-
ru albo dóbr cudzych? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim? 
Czy doradzałem lub spowodowałem poronienie? Czy innych 
nienawidziłem? Czy się kłóciłem? Czy przezywałem lub prze-
klinałem bliźnich? Czy powodowany samolubstwem zaniedba-
łem z własnej winy zaświadczyć o niewinności bliźniego? Czy 
przestrzegałem przepisów prawa drogowego? 

11. Czy kradłem? Czy wyrządziłem innym szkodę? Czy 
zwróciłem cudzą rzecz i czy naprawiłem szkodę? Czy szanowa-
łem dobro społeczne? 

12. Czy zachowuję nienawiść lub pragnienie zemsty? 

IV. Niech każdy zbada swoje życie w świetle miłości do sie-
bie samego:

l. Jaki jest podstawowy kierunek mego życia? Czy ożywia 
mnie nadzieja życia wiecznego? Czy troszczyłem się o postęp w 
życiu duchowym przez modlitwę, czytanie i rozważanie słowa 
Bożego, przyjmowanie sakramentów św. i umartwienie? Czy 
starałem się pokonywać wady, złe skłonności i namiętności, 
jakimi są: zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu? Czy 
nadużywałem napojów alkoholowych? Czy pod wypływem py-
chy i hardości nie wynosiłem się wobec Boga, a gardziłem in-
nymi, uważając siebie za lepszego? Czy nie narzucałem innym 
mojej woli, lekceważąc ich wolność i prawa? 

2. Jaki użytek robiłem z czasu, sił i zdolności, które otrzy-
małem od Boga jako „ewangeliczne talenty”? Czy posługuję się 
nimi wszystkimi, aby się stawać z dnia na dzień doskonalszy? 
Czy próżnowałem i byłem leniwy? 

3. Czy przestrzegałem przepisów dotyczących postu i wstrze-
mięźliwości? 
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4. Czy strzegłem zmysłów i całego mojego ciała we wsty-
dliwości i czystości? Czy odnosiłem się do ciała jako do znaku 
miłości, którą wierny Bóg okazuje ludziom, a która w pełni ja-
śnieje w sakramencie małżeństwa? Czy nie splamiłem mego cia-
ła nierządem, nieczystością, bezwstydem, niegodziwymi słowa-
mi i myślami, bezwstydnymi pragnieniami lub uczynkami? Czy 
przez swoją nieprzyzwoitość pobudzałem innych do grzechu? 
Czy w pożyciu małżeńskim zachowywałem prawo moralne? 

5. Czy pod wpływem lęku lub obłudy postępowałem wbrew 
sumieniu? 

6. Czy starałem się zachować w życiu prawdziwą wolność 
dzieci Bożych, czy też może jestem niewolnikiem jakiejś na-
miętności?

4.4. naBożeństwo pokutne 

WPROWADZENIE

Panie, Boże wszechmogący, Ty jesteś Ojcem wszystkich 
ludzi, stworzyłeś ich, aby zawsze byli z Tobą w Twoim domu 
i Ciebie chwalili. Przez grzech odeszliśmy od Ciebie. Otwórz 
serca nasze, abyśmy usłyszeli Twój głos i szczerze się nawrócili 
do Ciebie.

Karzesz nas, abyśmy się odwrócili od zła, ale jako Ojciec 
pełen miłosierdzia przebaczasz nam wszystkie grzechy. Przy-
wróć nam radość zbawienia, abyśmy razem z naszymi braćmi 
wrócili do Ciebie i radowali się na uczcie w Twoim domu, teraz 
i zawsze, na wieki wieków.
W.  Amen.



216 Pokuta

CZYTANIA

Ef 1,3-7; Ps 27[26]; Łk 15,11-32

HOMILIA

RACHUNEK SUMIENIA

AKT POKUTNY

Bóg nasz to Bóg miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo 
cierpliwy. Przyjmuje nas znowu, jak ojciec przyjął syna powra-
cającego z daleka.

Módlmy się do Niego z ufnością wołając: 
Nie jesteśmy godni nazywać się dziećmi Twoimi.

– Ponieważ źle korzystaliśmy z Twoich darów, grzesząc 
przeciw Tobie,

– Ponieważ myślą i sercem oddaliliśmy się od Ciebie, grze-
sząc przeciw Tobie,

– Ponieważ zapomnieliśmy o Twojej miłości, grzesząc prze-
ciw Tobie,

– Ponieważ zabiegaliśmy raczej o przyjemność, niż o dobro 
nasze i naszych bliźnich, grzesząc przeciw Tobie,

– Ponieważ mało troszczyliśmy się o naszych bliźnich, grze-
sząc przeciw Tobie,

– Ponieważ byliśmy nieskorzy do przebaczenia naszym 
bliźnim, grzesząc przeciw Tobie,

– Ponieważ zapomnieliśmy o Twoim miłosierdziu, które 
nam zawsze okazywałeś, grzesząc przeciw Tobie,

A teraz prośmy naszego Ojca w niebie, aby odpuścił nam 
grzechy. Ojcze nasz...
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ZAKOŃCZENIE

Boże, nasz Ojcze, Ty nas uczyniłeś swoimi przybranymi 
dziećmi, abyśmy byli święci przed Twoim obliczem i cieszy-
li się z przebywania w Twym domu. Przyjmij nas i zachowaj  
w swojej miłości, byśmy z radością żyli w Twoim świętym Koś-
ciele. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W.  Amen.
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5. naMaszCzenie ChoryCh

OBRZĘDY WSTĘPNE

K.  Pokój Pański niech będzie z wami (z tobą).
W.  I z duchem twoim.

Następnie kapłan kropi chorego i pomieszczenie święconą 
wodą, wypowiadając następujące słowa:
K.  Niech ta woda przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przy-

należność do Chrystusa, który nas odkupił przez swoją mękę 
i zmartwychwstanie.

K.  Drodzy bracia i siostry, nasz Pan, Jezus Chrystus, który tyle 
dla nas wycierpiał, jest obecny wśród nas, zgromadzonych 
w Jego imię. Ewangelia opowiada, że chorzy przychodzi-
li do Jezusa, aby Go błagać o zdrowie. On to zwraca się 
do nas przez Apostoła Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? 
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim 
i namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary 
będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby 
popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.

 Dlatego dzisiaj przychodzę jako kapłan Kościoła, aby się 
modlić nad tym chorym (tą chorą) i namaścić go (ją) po-
święconym olejem.

 Polecajmy więc naszego chorego brata (naszą chorą siostrę) 
N. łasce i mocy Chrystusa, by doznał(a) ulgi w cierpieniu  
i powrócił(a) do zdrowia.

Jeżeli nie ma sakramentalnej spowiedzi chorego, odprawia 
się akt pokuty, który kapłan zaczyna słowami:
K.  Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mo-

gli godnie uczestniczyć w obrzędach sakramentu.
W.  Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i sio-

stry...
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K.  Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściw-
szy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

W.  Amen.

EWANGELIA 
Uzdrowienie sługi setnika  (Mt 8,5-13)

Bracia i siostry, słuchajmy słów Ewangelii według św. Ma-
teusza:

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego set-
nik i prosił Go mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu spara-
liżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię 
go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś 
wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa od-
zyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą 
żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź tu», 
a przychodzi; a słudze: «Zrób to», a robi”. Gdy Jezus to usły-
szał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę, 
powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej 
wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Za-
chodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w 
królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni 
na zewnątrz w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 
Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci się stanie, jak uwierzy-
łeś”. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. 
– Oto Słowo Pańskie.
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PROŚBY W INTENCJI CHOREGO

K.  Bracia i siostry, z wiarą módlmy się do Pana za naszego 
brata (naszą siostrę) N. i wspólnie błagajmy: wysłuchaj nas, 
Panie.

W.  Wysłuchaj nas, Panie.
K.  Prosimy Cię, Panie, abyś naszego chorego brata (naszą cho-

rą siostrę) nawiedził i umocnił świętym namaszczeniem.
W.  Wysłuchaj nas, Panie.
K.  Prosimy Cię, abyś go (ją) wyzwolił od zła wszelkiego.
W.  Wysłuchaj nas, Panie.
K.  Prosimy Cię, abyś wszystkim chorym ulżył w cierpieniach.
W.  Wysłuchaj nas, Panie.
K.  Prosimy Cię, abyś wspomagał wszystkich, którzy leczą  

i pielęgnują chorych.
W.  Wysłuchaj nas, Panie.
K.  Prosimy Cię, abyś chorego (chorą) N. zachował od grzechu 

i pokus.
W.  Wysłuchaj nas, Panie.

ŚWIĘTE NAMASZCZENIE

K.  PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN 
W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU 
WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. 

W.  Amen.
K.  PAN, KTÓRY ODPUSZCZA CI GRZECHY, NIECH 

CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE. 
W.  Amen.

K.  Módlmy się. Prosimy Cię, nasz Odkupicielu, pokrzep łaską 
Ducha Świętego chorego (chorą) N. Ulecz jego (jej) słabości 
i odpuść mu (jej) grzechy. Oddal od niego (niej) wszystkie 
cierpienia. Przywróć mu (jej) pełne zdrowie duszy i ciała, 
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aby nabrał(a) sił do pełnienia swoich obowiązków. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W.  Amen.

MODLITWA ZA WIERNEGO W AGONII:

K.  Ojcze miłosierny, Ty znasz dobro, które jest w człowieku. 
Ty zawsze odpuszczasz grzechy i nie odmawiasz przeba-
czenia nikomu, kto o nie prosi. Zmiłuj się nad swoim sługą, 
N., który (swoją służebnicą N., która) toczy ostatnią walkę. 
Z wiarą błagamy Ciebie, aby święte namaszczenie, które 
przyjął (przyjęła), przyniosło ulgę jego (jej) duszy i ciału. 
Przebacz mu (jej) grzechy i obdarz go (ją) swoją miłością. 
Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który zwyciężył 
śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego.

W.  Amen.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Módlmy się wspólnie do Boga, jak nas nauczył nasz Zbawi-
ciel, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

Kapłan udziela Komunii św. Po Komunii św. odmawia: 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

K.  Pan z wami.
W.  I z duchem twoim.
K.  Niech Bóg Ojciec udzieli ci swojego błogosławieństwa.
W.  Amen.
K.  Niech Chrystus, Syn Boży, da ci zdrowie ciała i duszy.
W.  Amen.
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K.  Niech Duch Święty oświeci twoje serce i zawsze cię prowa-
dzi.

W.  Amen.
K.  Wszystkich tutaj obecnych niech błogosławi Bóg wszech-

mogący, Ojciec + i Syn, i Duch Święty.
W.  Amen.
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6. Małżeństwo

6.1. sakraMent Małżeństwa w języku polskiM

OBRZĘD SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W CZASIE 
MSZY ŚWIĘTEJ

Szczegółowe przepisy liturgiczne zawarte są w księdze li-
turgicznej „Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do 
zwyczajów polskich”.

FORMUŁA POWITANIA 
Kapłan wita narzeczonych i zgromadzonych tymi lub innymi 

słowami:
Zgromadziliśmy się w świątyni wokół N. i N., którzy dzi-

siaj pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. W tym 
ważnym dla nich momencie życia otoczmy ich naszą miłością 
i naszymi modlitwami. Razem z nimi będziemy słuchać słowa 
Bożego i uczestniczyć w Ofierze eucharystycznej, prosząc o ob-
fite błogosławieństwo dla młodej pary. 

AKT POKUTY

K.  Panie, który stworzyłeś człowieka na swój obraz i podo-
bieństwo, jako mężczyznę i kobietę, zmiłuj się nad nami. 

W.  Zmiłuj się nad nami.
K.  Chryste, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie za-

warłeś z ludźmi wieczne i nierozerwalne przymierze, zmiłuj 
się nad nami. 

W.  Zmiłuj się nad nami.
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K.  Panie, który przebaczasz nam grzechy i dajesz nam udział  
w swojej miłości, zmiłuj się nad nami. 

W.  Zmiłuj się nad nami.

KOLEKTA

K.  Módlmy się. Boże, Ty uświęciłeś związek małżeński przez 
tak wzniosły sakrament, że stał się obrazem mistycznego 
związku Chrystusa z Kościołem, spraw, aby ci nowożeńcy, 
którzy z wiarą przyjmują ten sakrament, przez całe życie 
urzeczywistniali to, co on wyraża. Przez naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. 

W.  Amen.

LITURGIA SŁOWA

 1 Kor 12,31-13, 8a
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Ko-

ryntian. Bracia. Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę 
drogę jeszcze doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie 
miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym 
góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdyby 
rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na 
spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie 
szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza bezwstydu, 
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie 
cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 
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Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada 
nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. 
– Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY  Ps 128 (127),1-2.3.4-5 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. R.
 
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu. R.
 
Tak będzie błogosławiony człowiek
który boi się Pana. 
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 
przez wszystkie dni twego życia. R.
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  1 J 4,12

Alleluja, alleluja, alleluja. 
Jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość  

 ku Niemu jest w nas doskonała. 
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EWANGELIA      Mk 10,6-9

Słowa Ewangelii według św. Marka. Jezus powiedział do 
swoich uczniów: „Na początku stworzenia Bóg stworzył ludzi 
jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego  
i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem.  
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 

Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. 
– Oto słowo Pańskie.

LITURGIA SAKRAMENTU

Kapłan:  N. i N., wysłuchaliście słowa Bożego i przypo-
mnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i mał-
żeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są 
wasze postanowienia.

  N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego 
przymusu zawrzeć związek małżeński?

Narzeczeni: Chcemy.
Kapłan:  Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu  

i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia?
Narzeczeni: Chcemy.
Kapłan:  Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wy-

chować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?
Narzeczeni: Chcemy.
Kapłan:  Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek  

i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich mi-
łość przez Niego umocniona stanie się znakiem mi-
łości Chrystusa i Kościoła.
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1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Z następnych zwrotek wybiera się jedną:
2. Pocieszycielem jesteś zwan, 
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar,

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał 
Pokrzep stałością mocy Twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Zawsze śpiewa się zakończenie:
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sił. 

Amen.
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ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

K.  Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeń-
ski, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła 
powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej:

 Ja, N., biorę ciebie, N., za żonę i ślubuję ci miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż 
do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, 
w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

 Ja, N., biorę ciebie, N., za męża i ślubuję ci miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż 
do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, 
w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

 POTWIERDZENIE MAŁŻEŃSTWA

K.  „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6). 
Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła kato-
lickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna,  
i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBRĄCZEK

K.  Niech Bóg + pobłogosławi te obrączki, które macie sobie 
wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności.

 NAŁOŻENIE OBRĄCZEK

K. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.
 N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności.  

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 N., przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności.  

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
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LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

MODLITWA NAD DARAMI

K.  Przychyl się, Boże, ku naszym prośbom i przyjmij łaska-
wie dary, które składamy za wiernych Twoich złączonych 
świętym węzłem małżeństwa; niech ta sakramentalna Ofiara 
umocni ich we wzajemnej miłości i utrwali ich miłość ku 
Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W.  Amen.

PREFACJA

K.  Pan z wami.
W.  I z duchem twoim.
K.  W górę serca.
W.  Wznosimy je do Pana.
K.  Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W.  Godne to i sprawiedliwe.

K.  Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, 
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, 
Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże.

 Ty łączysz związki małżeńskie słodkim jarzmem miłości i nie-
rozerwalnym węzłem pokoju, aby czysta płodność świętych 
małżeństw służyła pomnażaniu Twoich przybranych dzieci. 
Twoja bowiem Opatrzność Panie, i Twoja łaska w niewysło-
wiony sposób do tego prowadzi, że ludzie zrodzeni dla wzbo-
gacenia świata, przez chrzest zostają odrodzeni i powiększają 
Twój Kościół przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

 Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy 
Twoją chwałę, wołając: 

W.  Święty, Święty, Święty…
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MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach N. i N. Ty doprowadziłeś 
ich do dnia zaślubin, (pozwól im cieszyć się upragnionym po-
tomstwem i) w swojej dobroci obdarz ich długim życiem.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWOŻEŃCÓW

K.  Módlmy się do Boga za tych zaślubionych, którzy zawiera-
jąc związek małżeński, zbliżają się do ołtarza, aby posileni 
Ciałem i Krwią Chrystusa złączyli się na zawsze we wza-
jemnej miłości.

 Ojcze Święty, Ty stwarzając człowieka na swój obraz i po-
dobieństwo, powołałeś do istnienia mężczyznę i kobietę, 
aby jako mąż i żona, złączeni w jedno ciałem i duszą, speł-
niali w świecie swoje posłannictwo. 

 Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych 
nowożeńców, N. i N., i wlej w ich serca moc Ducha Świę-
tego. Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspól-
nocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie 
miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich 
obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę.

 Udziel im też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, 
podtrzymywali wspólnym wysiłkiem (a swoje dzieci, wy-
chowane w duchu Ewangelii, przygotowali do wspólnoty  
z Tobą w niebie).

 Błogosław swojej służebnicy, N., aby pełniąc zadania mał-
żonki (i matki), czystą miłością swój dom ożywiała, a za-
wsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą.

 Błogosław też swemu słudze, N., niechaj dobrze wypełnia 
obowiązki wiernego męża (i troskliwego ojca).

 Ojcze Święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli 
małżeństwo (i pragną teraz przystąpić do Twego stołu), ra-
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dowali się w wieczności udziałem w obiecanej im uczcie 
niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

K.  Wszechmogący Boże, mocą tej ofiary, podtrzymuj z ojcowską 
dobrocią związek, który ustanowiłeś w swojej opatrzności. 
Niech ci nowożeńcy przez Ciebie złączeni świętym węzłem 
(i posileni jednym Chlebem i z jednego kielicha), żyją zgod-
nie, wierni jednej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W.  Amen.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

K.  Bóg Ojciec niech was zachowa w miłości wzajemnej i zgo-
dzie, aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale prze-
bywał w waszym domu.

W.  Amen.
K.  Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i ciesząc się życzliwością 

przyjaciół, żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju.
W.  Amen.
K.  Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby 

stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was 
kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga.

W.  Amen.
K.  Was wszystkich, tutaj zgromadzonych, niech błogosławi 

Bóg wszechmogący, Ojciec + i Syn, i Duch Święty.
W.  Amen.



232 Małzeństwo

6.2. sakraMent Małżeństwa w języku angielskiM 

 DIALOG WSTĘPNY

Kapłan:  N. and N., you have just heard the word of God 
which has reminded you of the dignity of human 
love and marriage. And so, in the presence of the 
Church, I ask you to state your intentions.

Kapłan: N. and N., have you come here freely and without 
reservation to give yourselves to each other in mar-
riage?

Narzeczeni:  Yes we have.
Kapłan: Do you intend to stay in this bond in sickness and 

in health, in good times and in bad, until death parts 
you?

Narzeczeni:  We do.
Kapłan:  Will you accept children lovingly from God, and 

bring them up according to the law of Christ and 
his Church? 

Narzeczeni:  We will.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

K.  Since it is your intention to enter into marriage, join your 
right hands, and declare your consent before God and his 
Church:

 I, N., * take you, N., to be my wife. * I promise you * love, 
* fidelity, * marital honesty * and that I shall not part 
from you until death. * So help me Almighty God * and 
all the Saints. 
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 I, N., * take you, N., to be my husband. * I promise you 
* love, * fidelity, * marital honesty * and that I shall not 
part from you until death. * So help me Almighty God * 
and all the Saints.

POTWIERDZENIE MAŁŻEŃSTWA

K.  „What God has joined, men must not divide”. On behalf of 
the Catholic Church I confirm this marriage which you have 
contracted between yourselves and I bless it in the name of 
the Father + and of the Son and of the Holy Spirit. 

W.  Amen. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBRĄCZEK

K.  May the Lord bless + these rings which you give to each 
other as the sign of your love and fidelity. 

W.  Amen.

NAŁOŻENIE OBRĄCZEK

K.  Accept these rings as the sign of the marital bond you have 
contracted.

 N., take this ring as a sign of my love and fidelity. In the 
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

 N., take this ring as a sign of my love and fidelity. In the 
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
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6.3. sakraMent Małżeństwa w języku nieMieCkiM

DIALOG WSTĘPNY

Kapłan:  Liebe Brautleute, Sie haben das Wort Gottes gehört 
und seine Botschaft vernommen. Ich bitte Sie nun, 
vor allen Anwesenden zu bekunden, dass Sie bereit 
sind, eine christliche Ehe miteinander einzugehen.

  N. und N., ich frage Sie: Sind Sie hierhergekommen, 
um nach reiflicher Überlegung aus freiem Entschluss 
den Bund der Ehe zu schliessen?

Narzeczeni: Ja.
Kapłan:  Wollen Sie in unverbrüchlicher Treue miteinander 

leben, in Gesundheit und Krankheit, in guten und in 
bösen Tagen, bis der Tod Sie scheidet?

Narzeczeni: Ja.
Kapłan:  Sind Sie bereit, die Kinder, die Gott Ihnen schenken 

will, anzunehmen und Sie im Geiste Christi und se-
iner Kirche zu erziehen?

Narzeczeni: Ja.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

K.  Da Sie also beide zu einer christlichen Ehe entschlossen 
sind, reichen Sie einander die rechte Hand und wiederholen 
Sie das Vermählungswort:

 Ich N., * nehme dich, N., als meine Frau * und verspre-
che dir Liebe, * Treue * und eheliche Ehrlichkeit, * dich 
auch nicht zu verlassen, * bis der Tod uns scheidet; * so 
wahr mir Gott helfe * und alle Heiligen.

 Ich N., * nehme dich, N., als meinen Mann * und ver-
spreche dir Liebe, * Treue * und eheliche Ehrlichkeit, * 
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dich auch nicht zu verlassen, * bis der Tod uns scheidet; 
* so wahr mir Gott helfe * und alle Heiligen.

POTWIERDZENIE MAŁŻEŃSTWA

K.  „Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht tren-
nen”. Den Ehebund, den Sie vor denn Gott und seiner Kir-
che geschlossen haben, bestätige ich und segne im Namen 
des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

W.  Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBRĄCZEK

K. Der allmächtige Gott segne + diese Ringe die Sie einander 
überreichen werden, als Zeichen der Liebe und der Treue.

W.  Amen.

NAŁOŻENIE OBRĄCZEK

K.  Stecken Sie einander den Ring der Treue an.
 N., trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Im 

Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes.
 N., trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Im 

Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes.
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6.4. sakraMent Małżeństwa w języku włoskiM

DIALOG WSTĘPNY

Kapłan:  N. e N., avete ascoltato la Parola di Dio e vi avete ri-
cordato il significato dell’amore umano e del matri-
monio. Perciò vi interrogo davanti alla Chiesa sulle 
vostre intenzioni.

   N. e N., siete venuti qui per contrarre matrimonio 
senza alcuna costrizione, ma liberamente e coscienti 
del passo che compite?

Narzeczeni: Si.
Kapłan:  Avete la ferma volontà di essere fedeli a questo vin-

colo in ogni circostanza, felice o awersa, nella buona 
o nella cattiva salute per tutta la vita?

Narzeczeni: Si.
Kapłan:  Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio 

vorrà concedervi, e a educarli secondo la legge di 
Christo e della sua Chiesa?

Narzeczeni: Si.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

K.  Se e vostra ferma intenzione contrarre il sacro vincolo del 
matrimonio, congiungete le vostre mani, ed esprimete da-
vanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso:

 Io N., * prendo te N., come mia sposa * e ti prometto 
1’amore, * la fedeltà * e l’onestà matrimoniale, * e che 
non ti abbandonerò fino alla morte. * Cosí mi aiuti * il 
Signore Dio Onnipotente * e tutti i santi.
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 Jo N., * prendo te N., come mio sposo * e ti prometto 
1’amore, * la fedeltà * e l’onestà matrimoniale, * e che 
non ti abbandonerò fino alla morte. * Cosí mi aiuti * il 
Signore Dio Onnipotente * e tutti i santi.

POTWIERDZENIE MAŁŻEŃSTWA

K.  „L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce”. Il matrimonio 
che voi avete contratto io con 1’autorità della santa Chiesa 
cattolica confermo e benedico nel nome del Padre + e del 
Figlio e dello Spirito Santo.

W.  Amen. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBRĄCZEK

K.  Il Signore benedica + questi anelli che vi scambiate in segno 
di amore e di fedeltà.

W.  Amen.

NAŁOŻENIE OBRĄCZEK

K.  Come segno del matrimonio contratto scambiatevi questi 
anelli.

 N., ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia 
fideltà. Nel nome del Padre e del Figlio e delio Spirito Santo.

 N., ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia 
fideltà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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7. pogrzeB ChrześCijański

STACJA PIERWSZA: W DOMU ZMARŁEGO

K.  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W.  Amen.
K.  Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy niech będzie  

z wami wszystkimi.
W.  I z duchem twoim.
K.  Zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszego brata (naszą 

siostrę) N. Jego (jej) śmierć napełniła bólem całą rodzinę i 
wielu z nas. Wszyscy bierzmy udział w ich cierpieniu i wy-
rażamy im nasze współczucie, chcemy być z nimi w cięż-
kiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem 
nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest 
przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z N. w domu 
naszego Ojca.
Kapłan kropi ciało zmarłego wodą święconą.

PSALM 130(129)
Refren: Bóg miłosierny, daje odkupienie.

Z głębokości wołam do Ciebie Panie, 
Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl swe ucho,
na głos mego błagania. R.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, 
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci ze czcią służono. R.
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Pokładam nadzieję w Panu,†
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana. R.

U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela,
ze wszystkich jego grzechów. R.

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

K.  Módlmy się. Tobie Boże pokornie polecamy naszego brata 
(naszą siostrę) N., którego (którą) darzyłeś wielką miłością 
w całym życiu doczesnym i prosimy, abyś teraz uwolnił go 
(ją) od zła wszelkiego i dał mu (jej) wieczny pokój. Dla na-
szego brata (naszej siostry) przeminęło już życie ziemskie, 
błagamy Cię zatem miłosierny Boże, abyś wprowadził go 
(ją) do Twojego królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani 
narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z Twoim Synem  
i Duchem Świętym, na wieki wieków.

W.  Amen.

MODLITWA ZA POGRĄŻONYCH W ŻAŁOBIE

K.  Módlmy się. Miłosierny Ojcze i Boże wszelkiej pociechy, 
Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci prze-
mieniasz w jutrzenkę życia, wejrzyj na twoich wiernych po-
grążonych w żałobie. Twój Syn, a nasz Pan, zwyciężył naszą 
śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie, prosimy 
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Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym ży-
ciu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi tam, gdzie otrzesz 
wszelkie łzy z naszych oczu. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W.  Amen.

PROCESJA DO KOŚCIOŁA

Refren: Wieczny odpoczynek,
racz mu (jej, im) dać, Panie,
a światłość wiekuista,
niechaj mu (jej, im) świeci.

1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego. R.

2. Uznaję bowiem nieprawość swoją,
grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą. R.

3. Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka. R.

4. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. R.
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5. Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. R.

STACJA DRUGA: W KOŚCIELE

Po pozdrowieniu wiernych kapłan wprowadza ich do udzia-
łu w obrzędach Mszy św. słowami:

K. Wiemy, że wskutek ludzkiej skłonności do złego wszy-
scy popełniamy grzechy. Przed Najświętszym Bogiem nikt nie 
jest bez winy. Dlatego chcemy złożyć za naszego zmarłego bra-
ta (naszą zmarłą siostrę) Ofiarę Eucharystyczną, jako zadość-
uczynienie za jego (jej) grzechy. Będziemy prosili Boga, aby 
go (ją) oczyścił od wszelkiej winy i dopuścił do społeczności 
Świętych.

Pożegnanie po Mszy św.
K.  Pożegnajmy zmarłego (zmarłą) N. Przez całe życie praco-

wał(a) i cierpiał(a) z Chrystusem, służył(a) swojej rodzinie, 
Ojczyźnie, bliźnim i tym wszystkim, którzy potrzebowali 
pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za nim (za nią) przed 
tron Boży. Dlatego z ufnością polecamy go (ją) miłosierdziu 
Bożemu w cichej modlitwie.

1. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw,
mieszkańcy chwały, wszyscy Święci Boży;
Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, 
z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie.

Refren: Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,
uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
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a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,
aż przed oblicze Boga Najwyższego.

2. Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony,
On wezwał ciebie do Królestwa światła.
Niech na spotkanie w progach Ojca domu,
po ciebie wyjdzie litościwa Matka. R.

3. Promienny Chryste, Boski Zbawicielu,
jedyne światło, które nie zna zmierzchu,
bądź dla tej duszy wiecznym odpuszczeniem,
pozwól oglądać chwały Twej majestat. R.

POKROPIENIE TRUMNY

K.  Wszechmogący Bóg odrodził cię z wody i Ducha Świętego 
na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła które rozpo-
czął na chrzcie świętym.

OKADZENIE TRUMNY

K.  Twoje Ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg 
przyjmie cię do swojej chwały.

MODLITWA KOŃCOWA

K.  Tobie Boże polecamy naszego brata (naszą siostrę) N. i pro-
simy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu (jej) grze-
chy, które popełnił(a) z ludzkiej ułomności, aby umarły(a) 
dla świata żył(a) dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana nasze-
go.

W.  Amen.
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Pieśń
Niech aniołowie, zawiodą cię do raju, a gdy tam przybę-

dziesz, niech przyjmą cię męczennicy i wprowadzą cię, do 
krainy życia wiecznego. Chóry anielskie, niechaj cię podejmą  
i z Chrystusem zmartwychwstałym, miej radość wieczną.

PROCESJA NA CMENTARZ

Refren: W krainie życia, będę widział Boga. 

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho,
w dniu, w którym wołałem. R. 

Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta otchłani, †
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
„Panie, ratuj moje życie”. R. 

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił. R.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. R.
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STACJA TRZECIA: PRZY GROBIE

Po przybyciu na miejsce pochówku, kompania honorowa, 
żołnierze z wpiętymi w poduszki odznaczeniami zmarłego, po-
sterunek warty i żołnierze z wieńcami zajmują swoje miejsca. 
Następnie trębacz gra sygnał „Słuchajcie wszyscy”, po czym 
kapłan rozpoczyna słowami:
K.  Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała 

ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko 
życie, aby ciało naszego brata (naszej siostry) wskrzesił  
w chwale i powołał go (ją) do społeczności Świętych. Pro-
śmy o to w cichej modlitwie.

Wszyscy modlą się w ciszy

K.  Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: „Ja jestem zmartwych-
wstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki”. 
Ożywieni tą wiarą módlmy się wspólnie do Zbawiciela za 
naszego brata (naszą siostrę).

K.  Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, 
 pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią N. 
W.  Wysłuchaj nas, Panie.
K.  Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia,
 obdarz naszego brata (naszą siostrę) życiem wiecznym.
W.  Wysłuchaj nas, Panie.
K.  Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym,
 obdarz naszego brata (naszą siostrę) życiem wiecznym.
W.  Wysłuchaj nas, Panie.
K.  Jezu, Ty obmyłeś naszego brata (naszą siostrę) wodą chrztu 

i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go (ją) Duchem 
Świętym, przyjmij go (ją) do grona swoich wybranych.

W.  Wysłuchaj nas, Panie.
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K.  Jezu, Ty posilałeś naszego brata (naszą siostrę) Najświęt-
szym Ciałem i Krwią swoją, daj mu (jej) udział w uczcie do 
Twojego królestwa.

W.  Wysłuchaj nas, Panie.
K.  Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego 

brata (naszej siostry) daj nam pociechę płynącą z wiary  
i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego.

W.  Wysłuchaj nas, Panie.

K.  Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nasz poprzedzi-
li do wiecznej ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz 
Zbawiciel. Ojcze nasz ...

MODLITWA KOŃCOWA

K.  Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie, † wy-
słuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za 
Twojego sługę (Twoją służebnicę) N. Wyzwól go (ją) z wię-
zów śmierci i daj mu (jej) udział w radościach raju z Twoimi 
Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

K.  Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, któ-
ry stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwych-
wstania. 

W.  Amen.
K.  Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszyst-

kim zmarłym światła i pokoju. 
W.  Amen.
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K.  Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, któ-
ry prawdziwie zmartwychwstał. 

W.  Amen.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec + i Syn   

i Duch Święty. 
W.  Amen.

POKROPIENIE TRUMNY WODĄ ŚWIĘCONĄ

K.  Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia.

Następnie kapłan rzuca na trumnę grudkę ziemi, mówiąc:
K.  Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi 

w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.

W tym miejscu krewni zmarłego mogą wygłosić słowo po-
żegnania.

ZŁOŻENIE DO GROBU

K.  Złożymy ciało naszego brata (naszej siostry) w grobie. Po-
nieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych 
i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego 
ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata (na-
szą siostrę), gdy przyjdzie w chwale.

Trumnę (urnę) opuszcza się do grobu. Kompania honorowa 
wykonuje salwę, po czym następuje złożenie wieńców na grobie 
i odegranie przez trębacza melodii „Śpij kolego”.

Pieśń: Salve Regina
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i na-

dziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. 
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Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, 
Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje, na nas zwróć. 
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu 
nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka, Panno Maryjo. 





ROZDZIAŁ IV

CODZIENNY PACIERZ, 
LITANIE I MODLITWY

1. Codzienny paCierz

Znak krzyża świętego

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Po łacinie

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Uwielbienie Trójcy Świętej

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

Po łacinie

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in princi-
pio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Modlitwa Pańska

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. Od-
puść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 
Amen.
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Po łacinie

Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; ad-
veniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis 
debita nostra, sicut et nos dimittimus debitóribus nostris; et ne 
nos inducas in tentatiónem; sed libera nos a malo.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś 
Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, 
Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Po łacinie

Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mu-
lieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc 
et in hora mortis nostrae. Amen.

Symbol Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nie-
ba i ziemi; i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana 
naszego, który się począł z Ducha Świętego narodził z Maryi 
Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł  
i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; 
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmo-
gącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę  
w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych ob-
cowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, ży-
wot wieczny. Amen.
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Po łacinie

Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et 
terrae, et in Jesum Christum, Filium eius unicum, Dominum no-
strum, qui conteptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, 
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus; descendid 
ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendid in caelum, sedet 
ad dexteram Dei, Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare 
vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; Sanctam Ecclesiam 
Catholicam; Sanctorum Communionem; Remissionem Peccato-
rum; Carnis Resurrectionem; Vitam aeternam. Amen.

Anioł Pański

K.  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryii
W. I poczęła z Ducha Świętego.

 Zdrowaś Maryjo...

K. Oto ja służebnica Pańska. 
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

 Zdrowaś Maryjo...

K. A Słowo stało się ciałem.
W.  I zamieszkało między nami.

 Zdrowaś Maryjo...

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K.  Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznali-

śmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej 
w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż 
zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen.
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Po łacinie

K.  Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
W. Et concepit de Spiritu Sancto.

 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in 
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Ma-
ria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mor-
tis nostrae. Amen.

K.  Ecce ancilla Domini.
W.  Fiat mihi secundum verbum tuum. 

 Ave Maria, gratia plena...

K.  Et Verbum caro factum est.
W.  Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena,...

K. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
W.  Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
K.  Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus no-

stris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui in-
carnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad 
resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum 
Dominum nostrum. 

W.  Amen.

Królowo nieba ....
W okresie wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł Pański

Królowo nieba, wesel się, Alleluja,
Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja,
Módl się za nami do Boga, Alleluja.
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Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja!
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twoje-
go Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość 
światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, 
osiągnęli szczęście życia wiecznego.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Po łacinie

Regina coeli, laetare, Alleluia: 
Quia quem meruisti portare, Alleluia. 
Resurrexit sicut dixit, Alleluia. 
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia,
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.

Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri 
Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesu-
mus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capia-
mus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, 
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale 
od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno 
chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, 
Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi 
swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.



254 Codzienny pacierz

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, 
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzy-
wa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,  
o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, 
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz 
nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. 
Amen.

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. 
Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością 
również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła 
z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą przez ojcowską Twą tro-
skliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wej-
rzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią 
swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam  
w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, 
czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od 
nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potęż-
ny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomo-
cą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś 
Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, 
tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek 
i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną 
opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci 
mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną 
szczęśliwość w niebie.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
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Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego,
I zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Modlitwa za zmarłych

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość 
wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Akty cnót Boskich

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy;
Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadziei

Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości:
bądź miłościw mnie grzesznemu, 
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.



256 Codzienny pacierz

Dwa przykazania miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego,  
z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swe-
go jak siebie samego.

Cztery cnoty kardynalne

1.  Roztropność.
2.  Sprawiedliwość.
3.  Umiarkowanie.
4.  Męstwo.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2.  Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagra-

dza, a za zło karze. 
3.  Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4.  Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla nasze-

go zbawienia.
5.  Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6.  Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Osiem błogosławieństw    (Mt 5,3-12)

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Kró-
lestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albo-

wiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 

będą.
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Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedli-
wości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują 
was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe 
na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda 
wielka jest w niebie.

Przykazania kościelne

1.  W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św.  
i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć 

Komunię Świętą.
4. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokar-

mów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od 
udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby materialne Kościoła. 

Siedem darów Ducha Świętego

1.  Mądrość.
2.  Rozum.
3.  Rada.
4. Umiejętność.
5.  Męstwo.
6. Pobożność.
7. Bojaźń Boża.

Siedem sakramentów świętych

1.  Chrzest.
2.  Bierzmowanie.
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3.  Najświętszy Sakrament.
4.  Pokuta.
5.  Namaszczenie chorych.
6.  Kapłaństwo.
7.  Małżeństwo.

Trzy cnoty Boskie

1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

2. koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronkę odmawiać można na zwykłym różańcu
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga... 
Na dużych paciorkach (1 raz): przed każdą częścią – tak jak 

w Różańcu: 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bó-

stwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach (10 razy): po 5 części – tak jak w 
Różańcu: 

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego 
świata. 

Na zakończenie (3 razy): 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj 

się nad nami i nad całym światem.
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3. litanie

3.1. litania do najświętszego iMienia jezus

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie, elejson. 
Jezu, usłysz nas; Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
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Jezu, ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu, 
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze, 
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu!
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,

Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, 
Przez narodzenie Twoje,
Przez dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
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Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez zmartwychwstanie Twoje,
Przez wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, 
Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, 
Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami, Jezu!

K.  Jezu, usłysz nas! 
W.  Jezu, wysłuchaj nas!

K.  Módlmy się Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście,  
a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie 
wam otworzone”; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej 
miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem mi-
łowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, 
Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia 
Twojego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, 
których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królu-
jesz na wieki wieków. 

W.  Amen.
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3.2 litania do dzieCiątka jezus

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie, elejson.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas.
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną 

stajenkę, złóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych 
wielbicieli,

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawie-
niem wszystkich narodów,

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
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Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, 
Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, 
Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami, Dzieciątko Jezus!

K.  Będę się radował w Panu.
W.  Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

K.  Módlmy się Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś 
postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, 
uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto go-
rącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze 
serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, aby-
śmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wiel-
bić. 

W.  Amen.
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3.3. litania do najdroższej krwi Chrystusa pana

Kyrie, eleison; Chryste, eleison; Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, 

wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, 
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Pa-
nie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, 
Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami!

K.  Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W.  I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

K.  Módlmy się Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jed-
norodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata 
i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie 
czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obro-
ny od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczę-
ściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana 
naszego. 

W.  Amen.
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3.4 litania do najświętszego serCa pana jezusa

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego 

utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga, 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umie-

jętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i mądrości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
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Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, 
Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, 
Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami

K.  Jezu cichy i pokornego Serca.
W.  Uczyń serca nasze według Serca Twego.

K.  Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Ser-
ce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, 
jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać 
tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz im udzielić 
przebaczenia w imię Syna swego, Jezusa Chrystusa, który  
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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3.5. litania do duCha świętego

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste; wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty mądrości,
Duchu Święty rozumu, 
Duchu Święty rady, 
Duchu Święty męstwa, 
Duchu Święty umiejętności, 
Duchu Święty pobożności, 
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, 
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. 
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu 

Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, 
Od zatwardziałości serca, 
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego, 
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, 

Boże.
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Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, 
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, 
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść ra-

czył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić 

raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, 
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej do-

prowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, 
Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, 
Panie.

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

K.  Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.  I odnów we mnie moc ducha.

K.  Módlmy się: Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca 
swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić, któ-
ry wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, aby ła-
ska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od wszelkiego 
zła nas chroniła. 

W.  Amen.
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3.6. litania loretańska do najświętszej Maryi panny

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza,
Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 
Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 
Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
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Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowna, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego, 
Królowo pokoju,
Królowo Polski, 
Królowo świata,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, 
Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, 
Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami.
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K.  Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

K.  Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom 
Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za 
przyczyną Najświętszej Maryi Panny, zawsze Dziewicy, 
racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wiecz-
ną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W.  Amen.

3.7. litania do świętego józeFa

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
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Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, 
Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, 
Panie.

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

K.  Ustanowił go Panem domu swego.
W.  I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

K.  Módlmy się: Boże, który w niewysłowionej Opatrzności ra-
czyłeś wybrać Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej 
Rodzicielki Swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na 
Jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go 
na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W.  Amen.
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3.8 litania do świętego judy tadeusza

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, jedyny Boże, 
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Królowo Apostołów, 
Święty Judo Tadeuszu,
Święty Judo, chwalebny apostole,
Święty Judo, gorliwy wyznawco, 
Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, 
Święty Judo, wierny sługo Boży, 
Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii, 
Święty Judo, głosicielu słowa Bożego, 
Święty Judo rozniecający miłość Bożą w ludzkich duszach, 
Święty Judo, występujący mężnie w obronie wiary świętej, 
Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijań-

skiego, 
Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania dla wiary, 
Święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę w Chrystusa, 
Święty Judo, patronie w sprawach szczególnie trudnych i bez-

nadziejnych
Abyśmy z naszych grzechów powstali, 
Abyśmy szczerze pokutowali, 
Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, 
Abyśmy w dobrym robili postępy, 
Abyśmy w zgodzie i jedności żyli, 
Abyśmy wiarę zawsze zachowali, 
Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu, 
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Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, 
Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc, 
Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnie-

ni byli, 
Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Pa-
nie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Pa-
nie.

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

K.  Módlmy się: Boże, który nas przez Świętego Judę Tadeusza 
raczyłeś doprowadzić do poznania swojego Imienia, spraw 
prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bar-
dziej postępowali w dobrym. 

W. Amen.
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3.9. litania do wszystkiCh świętyCh

Panie zmiłuj się nad nami; Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste zmiłuj się nad nami; Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie zmiłuj się nad nami; Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami.
Święty Michale,
Święci Aniołowie Boży,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święta Anno,
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle,
Święty Mateuszu,
Święty Andrzeju,
Święty Janie,
Święta Mario Magdaleno,
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Wawrzyńcze,
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święty Grzegorzu,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święty Bazyli,
Święty Marcinie,
Święty Benedykcie,
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Jacku, módl się za nami
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z Avila,
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Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami.
Święta Jadwigo, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Prosimy, Cię my grzesznicy, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, abyś swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą 

mają się odrodzić Twoje dzieci, wysłuchaj nas Panie.
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.
Panie Chryste usłysz nas, Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas.
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4. Modlitwy w różnyCh potrzeBaCh

Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. 
Krwi Chrystusowa, napój mnie. 
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. 
W ranach swoich ukryj mnie. 
Nie dozwól oddalić mi się od Ciebie. 
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. 
W godzinie śmierci mojej wezwij mnie 
i każ mi przyjść do siebie, 
abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię 
na wieki wieków. Amen.

Modlitwa chocimska

Bądź pozdrowiona Panno, Matko Boga, 
Ciebie prosimy wspomóż zwalczyć wroga.
Ocal nam Polskę w tym srogim frasunku.
Niech znów dozna Twojego ratunku.
Przyczyń się Panno niech z Twojej obrony
Zbawienie będzie dla polskiej korony. 

Modlitwa zamieszczona na obrazku biskupa polowego Józefa Gawliny z do-
piskiem: „Powyższa modlitwa jest starą żołnierską modlitwą, którą wszyscy Po-
lacy w kraju odmawiali podczas ostatniej wojny. Barletta – Trani,  maj 1946”.
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Modlitwa lotników

Boże nasz i Panie, Ty rządzisz całym światem, a niebo i zie-
mia są Tobie poddane.

My, polscy lotnicy, Tobie zawierzamy naszą ofiarną służbę. 
Chroń nam łaskawie od wszelkich niebezpieczeństw przestworzy, 
byśmy zawsze dotrzeć mogli do celu swojego przeznaczenia. 

Przyjmij Panie naszą modlitwę i służbę, a Ojczyznę naszą 
zachowaj w wolności i pokoju. Wysłuchaj wszystkie prośby na-
sze, które Ci przekładamy przez wstawiennictwo Patronki na-
szej – Matki Bożej Loretańskiej.

Modlitwa małżonków

Panie, Ty dałeś nam miłość. Kochamy się i jesteśmy szczęśli-
wi tak, jak jesteśmy szczęśliwi, kochając Ciebie. Twoja miłość jest 
w nas. Czasem nasza miłość błądzi… Prosimy Cię więc o pomoc 
w dostrzeganiu naszych zobowiązań wobec Twojej w nas miłości, 
uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie.

Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem nasze-
go samolubstwa. Nie chroń nas przed trudną miłością, ale prze-
strzegaj, kiedy wystawiamy na próbę Twoją cierpliwość. Tobie 
ofiarujemy nasz zapał, siłę naszej miłości, świadectwo naszego 
małżeńskiego powołania. Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą 
wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością. Ty sam bądź naszym Oj-
cem i Ojcem naszych dzieci.

Matko Boża i Matko nasza! Chcemy żyć, wzorując się na 
Twoim świętym posłuszeństwie wobec woli Ojca. Tobie powie-
rzamy naszą miłość. Niech każdy jej gest będzie odbiciem Twej 
wiernej miłości do Boga i do ludzi w Jezusie. Wyjednaj nam 
moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się słabi i osamotnieni. 
Matko! Bądź zawsze blisko nas i naszej miłości.
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Modlitwa młodych

Ty, Panie złożyłeś w nasze ręce budowę świata i Kościoła, 
z Twoją pomocą i w świetle Twojego Ducha. Ty powierzyłeś 
nam głoszenie Ewangelii i czekasz na nas w ubogich i cierpią-
cych, we wszystkich, którzy nas potrzebują. Tak liczne możli-
wości otwierają się przed nami, a zagłusza nas tyle fałszywych  
i łudzących głosów. Twój głos, Panie, jest jak zaproszenie moc-
ne, choć ciche i łagodne. To ono pomaga być nam sobą napraw-
dę. Chcemy całkowicie przeżyć radość wraz z odpowiedzialno-
ścią – idąc za Twoim wezwaniem. Chryste Panie, nie dopuść, 
aby ludzie, wydarzenia lub idee miały wypaczyć nasze powoła-
nie. Niech Duch Twój da nam rozeznanie dobrego wyboru we-
dle Twojej woli i dla dobra wspólnego ludzi. Uczyń nas ludźmi 
wolnymi i wspaniałomyślnymi, abyśmy tam, dokąd nas poślesz, 
mogli i chcieli oddać się Tobie w naszych braciach i siostrach. 
Amen.

Modlitwa na nowy rok

Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Two-
je na ten nowy rok. Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam  
w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia? 
To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz początek, trwanie 
i kres naszego życia. Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas 
do wieczności. 

Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich 
przykazań, abym poddany Tobie, w mocy Twojej spokojnie, po-
kornie i ufnie czynił to, co się Tobie podoba, co do mnie należy, 
i znosił to, co Ty ześlesz na mnie.

Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem na pew-
no, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku dobre-
mu i to mi wystarcza.
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Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. Niech rozpocznę ten rok  
w miłości Twojej i zostanę Ci wierny. 

Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Two-
jej. Kieruj mną według świętej woli Twojej. W Tobie i w Twojej 
woli znajdę pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem, poko-
jem wiecznym u Ciebie.

Modlitwa o beatyfikację i kanonizację 
Sługi Bożego Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że 
dałeś Kościołowi papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała 
Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Du-
cha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu 
i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz 
Jezusa dobrego pasterza, wskazując świętość, która jest miarą 
życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie  
z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Słu-
ga papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Two-
ich świętych. Amen.

Modlitwa o cierpliwość w cierpieniu

Wiem, Panie Jezu, że bez cierpienia, i to cierpienia w cierp-
liwości, nie zdołam osiągnąć nieba. Dawid mówił: „od Niego 
cierpliwość moja”. To samo i ja powtarzam: od Ciebie tylko 
mogę otrzymać cierpliwość w cierpieniu. Mój Jezu! Przez zasłu-
gi cierpliwości, z jaką wycierpiałeś męki dla miłości mojej, daj 
mi tę łaskę, bym z miłości ku Tobie umiał znosić wszystkie me 
krzyże i udręki. O Maryjo, Matko Bolesna, wyjednaj mi łaskę 
wiernego poddania się woli Bożej we wszystkim, co mi pozosta-
je do wycierpienia za życia i w godzinę mojej śmierci. Amen.
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Modlitwa o dar mądrości

Stwórco niewypowiedziany! Ty czynisz zrozumiałym ję-
zyk niemowląt, ukształtuj i mój język i wlej w moje usta łaskę 
swego błogosławieństwa. Daj mi jasność rozumienia, zdolność 
zapamiętywania, łatwość uczenia się, dokładność wyjaśniania  
i omawiania. Gdy rozpoczynam – pouczaj mnie, gdy rozwijam  
i wyjaśniam – kieruj mną, gdy kończę – dopełnij łaską zrozu-
mienia. Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem, da-
waj mi smak Bóstwa i dobrego człowieczeństwa. Amen.

Modlitwa o dar pokoju

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i po-
koju, Ojcze wszystkich ludzi.

Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal 
pychę gwałtowników. Wysłałeś syna swego Jezusa Chrystusa, 
aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę 
ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie 
całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przy-
gody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej woj-
ny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna 
w Zatoce Perskiej, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, 
na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do 
serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę 
odwetów i zemsty, a daj przez Ducha Świętego nowe rozwiąza-
nia, wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wycze-
kiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. 
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie 
więcej wojny.

Amen.
Jan Paweł II
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Modlitwa o dobrą pogodę

Panie, wysłuchaj naszego pokornego wołania i udziel nam 
pogody; chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, okaż nam 
swoje miłosierdzie i daj nam doznać Twojej dobroci. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o dobre przyjmowanie cierpień

Boże ukochany, wzmocnij moją wiarę, abym w jej świetle 
rozumiał wielką tajemnicę cierpienia. Daj mi siły, abym umiał  
z cierpieniem walczyć i umiał je przyjmować, kiedy tak trzeba. 
O ile to możliwe, uchyl je ode mnie, od moich krewnych, od 
moich przyjaciół, a zwłaszcza od najbardziej nieszczęśliwych 
ludzi na ziemi, którzy nie mają żadnej pomocy z powodu bra-
ku lekarzy, służby sanitarnej, lekarstw i warunków szpitalnych. 
O ile to możliwe... uczyń to, Jezu! Ale jeśli ześlesz mi krzyż 
– wielki czy mały, fizyczny czy duchowy, niechże potrafię go 
dźwigać, niech się pod nim nie złamię. Pomóż mi! Amen.

Modlitwa o dobre używanie czasu

Mój Boże, naucz mnie dobrego używania czasu, który nam 
dajesz, i dobrego korzystania z niego, bez marnowania go. Na-
ucz mnie przewidywać bez dręczenia się i naucz mnie korzy-
stać z popełnionych błędów bez popadania w skrupuły. Naucz 
mnie wyobrażać sobie przyszłość, wiedząc, że nie będzie ona 
taka, jaką sobie wyobrażam. Naucz mnie opłakiwać moje błę-
dy i winy bez popadania w niepokój. Naucz mnie działać bez 
pośpiechu, a śpieszyć się bez gwałtowności. Naucz mnie go-
dzić postępowanie pogodne z zapałem, a gorliwość ze spokojem  
i umiarem. Pomóż mi kiedy zaczynam, bo właśnie wtedy jestem 



284 Modlitwy w różnych potrzebach

słaby. Czuwaj nad moją uwagą, kiedy pracuję, a przede wszyst-
kim Ty sam uzupełniaj litość moich dzieł.

Modlitwa o dobre znoszenie choroby

Panie, dałeś mi zdrowie, abym Ci służył, a ja go używałem 
wedle swojej woli. Teraz zsyłasz na mnie chorobę, aby mnie 
poprawić. Nie daj, bym jej używał ku obrażaniu Ciebie przez 
moją niecierpliwość.

Dotknij mojego serca skruchą za me grzechy i spraw, aby 
cierpienia ciała służyły jako lekarstwo na cierpienia duszy. 
Uczyń mi łaskę, Panie, abym połączył Twoje pocieszenia z mo-
imi cierpieniami tak, bym cierpiał jako chrześcijanin. Nie pro-
szę, bym nie odczuwał boleści, ale proszę, abym nie był wydany 
cierpieniom ciała bez pocieszenia Twojego Ducha Świętego.

Spraw, Panie, abym taki, jaki jestem, był zgodny z Two-
ją wolą, a będąc chorym, jakim jestem, chwalił Cię w moich 
cierpieniach. Bez nich nie mogę dojść do chwały, bo i Ty sam, 
Panie, chciałeś wejść do chwały przez nie. Przez ślady Twoich 
cierpień, przez blizny ran, dałeś się poznać Twoim uczniom. 
Przez cierpienia Ty rozpoznajesz tych, którzy są Twoi. Uznaj 
mnie za swego ucznia w cierpieniach, które znoszę – w ciele  
i w duszy. A ponieważ nic nie jest miłe Bogu, jeśli nie jest 
Mu ofiarowane przez Ciebie, Panie Jezu, zjednocz moją wolę  
z Twoją, a moje boleści z tymi, które Ty sam znosiłeś. Spraw, aby 
moje stały się Twoimi i przyłącz mnie do Siebie. Wejdź do mego 
serca i do duszy mojej, ażeby dźwigać moje cierpienia i żebyś 
we mnie cierpiał to, czego brakuje Twojej Męce (Kol l,24), którą 
dopełniasz w członkach swoich aż do doskonałej Pełni Twoje-
go Ciała. Spraw, abym napełniony Tobą już nie ja żył i nie ja 
cierpiał, ale Ty, który żyjesz i cierpisz we mnie, o mój Zbawco! 
I tak, mając cząstkę w Twoich cierpieniach, niech będę napeł-
niony Tobą całkowicie i tą chwałą, którą przez nie zdobyłeś,  
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i w której żyjesz razem z Ojcem i Duchem Świętym przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność i pokój

Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, wzywasz do sie-
bie wszystkie ludy ziemi. Oświeć je, aby w zamieszaniu nasze-
go czasu rozpoznały to, co może im przynieść pokój. Wzbudź 
w nich szczere pragnienie porozumienia i jedności. Pomóż mi 
przebaczać wzajemnie to zło, które sobie wyrządzały i wyrzą-
dzają, i współpracować, szanując prawa każdego, w dziele po-
koju, zgodnie z Twoją wolą. Usuń z ich serc wszystkie uczucia 
nienawiści i urazy. Strzeż wszystkie ludy od pokusy pychy i sa-
molubstwa narodowego. Niech wszystkie ludy Europy, którym 
udzieliłeś, Panie, w tak wielkiej mierze dobrodziejstw Ewan-
gelii, rozpoznają swój obowiązek troski o pokój i niech zdecy-
dowanie wejdą na drogę jedności, i niech współpracują ze sobą 
coraz bardziej po bratersku.

Błogosław, Boże, wysiłkom tych, którzy poświęcają się 
wielkiej sprawie. Niech przez owoc ich starań Twoje święte 
imię będzie błogosławione i przygotowane przyjście Twojego 
Królestwa.

Prosimy Cię o to, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 
Amen.

Modlitwa o mądrość

Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczy-
nił swoim słowem i w mądrości swojej stworzyłeś człowieka, 
by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by 
władał światem w świętości i sprawiedliwości, w prawości ser-
ca sądy sprawował – dajże mi mądrość, co dzieli tron z Tobą,  
i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! Bom sługa Twój, syn 
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Twojej służebnicy, człowiek niemocny i krótkowieczny, zbyt 
słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa. Choćby zresztą był ktoś 
doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od Ciebie 
za nic będzie poczytany. 

Modlitwa o miłość bliźnich

Wszystko dla Twojej chwały, Panie. Daj mi tę łaskę, aże-
bym znał tylko jedno cierpienie – to, które ja sprawiam innym.  
I tylko tę jedną radość, kiedy pomagam moim braciom, aby byli 
mniej nieszczęśliwi na tym trudnym świecie. Aby moi bracia 
byli mniej nieszczęśliwi, obdarz mnie, Duchu Święty, darem 
łagodnej dobroci. Spraw, niech się zgodzę być raczej słabym  
i bezbronnym niż dręczycielem, który ludzi łamie. Daj mi 
ducha prawego, abym nie brał za złe cierpień, które mi inni 
sprawiają. Daj mi taką prostotę ducha, abym nie był ciężarem 
dla mego otoczenia. Daj mi serce gorące, abym był otwarty  
i dla tych, którzy mogliby mnie nienawidzić i czuć do mnie ura-
zę, zawiść. Daj mi, serce pokorne, ażeby krytyki, brak lojalności  
i sądy surowe a bezpodstawne nie czyniły mnie twardym i roz-
goryczonym. Daj mi. Duchu Święty, serce wielkie, abym umiał 
znosić ciasnotę i samolubstwo innych, sam broniąc się przed tymi 
wadami. Daj mi wolę mocną, abym wytrwał w dobrem pomimo 
zmęczenia i niewdzięczności. Daj mi wolę cierpliwą, ażebym 
pomagał moim braciom. Daj mi wolę promieniującą dobrem, 
aby przy mnie nikt się nie zniechęcał i nikt nie rozpaczał. Spraw, 
abym nikogo nie sądził bez dowodu i możności obrony, a sądził 
zawsze miłosiernie, jak Ty nas sądzisz, Panie. Spraw, abym nie 
wierzył w zło, które mi mówią o innych, i żebym tego nie po-
wtarzał. Naucz mnie słuchać i odgadywać potrzeby innych i za-
wsze przebaczać, bo tylko tak pomogę moim braciom, żeby byli 
mniej nieszczęśliwi na tym trudnym świecie. Wysłuchaj mnie, 
Duchu Święty, i uczyń mnie dobrym dla innych. Amen.
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Modlitwa o nowe powołania

Panie, który nas wszystkich wybrałeś, powołałeś, który nam 
zaufałeś i nas umiłowałeś, powiedz dziewczętom i chłopcom, 
jak dobrze być siostrą, kapłanem. Niech nie boją się samotności, 
ofiary, bo Ty dajesz stokroć więcej matek, ojców, braci, sióstr, 
dzieci, domów, a nadto i życie wieczne. Niech przyjdą Ci, którzy 
zastąpią starszych i spracowanych, ale niech będą święci, aby 
umieli wyrywać, ale i sadzić, burzyć, ale i budować. Zachowaj 
w nich, Panie, dziecięcą radość. Daj im w serca pokój, jakiego 
świat dać nie może. Przytul ich, Panie, do serca, aby odczuli, jak 
wielką jest miłość Twojego Serca, dla której warto żyć. Niech 
będą spełnieniem pragnień Twego Serca. Niech będą chlubą  
i radością Twojego Kościoła.

Modlitwa o pojednanie

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, każesz nam nieść miłość tam, 
gdzie biedni są upokarzani, radość i nadzieję tam, gdzie Kościół 
jest ciemiężony, pojednanie tam gdzie ludzie są rozdzieleni. Po-
móż nam pojednać ojca z synem, matkę z córką, męża z żoną, 
wierzącego z tym, który nie może uwierzyć, chrześcijanina ze 
swoim bratem chrześcijaninem, którego nie kocha... Ty nam 
otwierasz tę drogę, ażeby poranione ciało Jezusa Chrystusa, 
Twój Kościół, stał się zaczynem zjednoczenia dla biednych tej 
ziemi i dla całej rodziny ludzkiej. Amen.

Modlitwa o pokój

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamia-
ry i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat 
dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli,  
a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne 
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i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

bł. Matka Teresa z Kalkuty

Modlitwa o powołania Pawła VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich 
i czynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne 
umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swo-
imi sługami. Spraw, aby pragnęli, tak jak Ty, powszechnego od-
kupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją 
ofiarę. 

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed 
nimi takie horyzonty, aby dostrzegali cały świat, w którym wzno-
si się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło 
miłości; spraw, aby odpowiadając na Twoje wołanie, przedłu-
żali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne 
– Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. 

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele 
ser kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnie-
nie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę Kościo-
łowi oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen. 

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, 
abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr 
tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar ro-
zumu, abym poznał prawdy objawione, na ile tylko jest to moż-
liwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym 
wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świa-
ta; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebez-
pieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar 
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męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił 
prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar 
pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie 
i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar 
bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić. Do tych wszyst-
kich darów, o Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, abym grze-
chy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił 
Boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, serce moje 
Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku  
i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

Modlitwa o szczęśliwą służbę wojskową

Boże, miej w swej opiece jednostkę, w której odbywam 
służbę. Daj, aby była ona wzorem żołnierskiego męstwa, po-
słuszeństwa i wytrwałości. Udziel nam, za wstawiennictwem 
Maryi, Hetmanki Żołnierza Polskiego, cnoty prawdziwego ko-
leżeństwa, aby wszyscy za jednego, a jeden za wszystkich w po-
trzebie zawsze stawali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o śmierć szczęśliwą

O Jezu konający na krzyżu, ulituj się nade mną przy sko-
naniu moim! Ostatnie moje chwile na ziemi niech będą z Tobą,  
o Jezu! Ostatnie moje spojrzenie niech będzie na Ciebie, o Jezu! 
Ostatnie moje słowo niech będzie do Ciebie, o Jezu! Ostatnia 
moja myśl niech będzie przy Tobie, o Jezu! Ostatnie serca ude-
rzenie niech będzie dla Ciebie, o Jezu! W Twoje ręce weźmij 
ducha mego, o Jezu! Do Twego królestwa wprowadź mnie,  
o Jezu! Na łonie Ojca Twego złóż mnie, o Jezu! Z Tobą, o Jezu, 
na ziemi, z Tobą, o Jezu, w wieczności. Amen.
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Modlitwa o wiarę

Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie! Spraw, aby moja 
wiara była pełna, przenikająca moje myśli, sądy, słowa i czy-
ny. Spraw, aby moja wiara była dobrowolna, abym chętnie 
przyjmował wszelkie wyrzeczenia i obowiązki. Spraw, Panie, 
aby moja wiara opierała się na Twoim słowie i na świadectwie 
Ducha Świętego. Spraw, Panie, aby moja wiara była silna, ot-
warta na nowe światła, przezwyciężająca trudności, krytyki, 
wątpliwości. Spraw, Panie, aby moja wiara była radosna, żeby 
dawała pokój mojemu duchowi i czyniła mnie zdolnym do roz-
mowy z Tobą i promieniowała szczęściem obcowania z Tobą  
i ludźmi. Spraw, Panie, żeby moja wiara była skuteczna, niech 
się w miłości objawia na zewnątrz jako prawdziwa przyjaźń  
i dobroć dla ludzi. Niech mnie umacnia w cierpieniu, niech  
i pomaga szukać Ciebie w nadziei. Spraw, Panie, żeby moja 
wiara była pokorna, ubogacona świadectwem Ducha Świętego. 
Panie, pomnażaj wciąż moją wiarę! Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona (patronki)

Święty Patronie mój, dziękuję Ci za dotychczasową opiekę, 
jaką mnie otaczałeś i błagam Cię nie wypuszczaj mnie nadal  
z Twojej opieki łaskawej. Bądź przed tronem Boga wszechmo-
gącego moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grzechów, 
w które tak często wpadam. Wypraszaj obfite łaski, abym nimi 
wspomożony mógł zwyciężyć wszystkie pokusy świata i postę-
pować na drodze cnót, którymi Ty za życia jaśniałeś. Wspoma-
gaj mnie także we wszystkich cierpieniach, a szczególnie w go-
dzinie śmierci. Błagam Cię o to przez ową miłość, jaką pałałeś  
i pałasz, ku Temu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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Modlitwa po podróży

Panie Jezu, który sam jesteś Drogą, dziękuję Ci, że przez dro-
gi tej ziemi doprowadziłeś mnie bezpiecznie do domu. Chwała 
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz,  
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa policjanta

Ty, Panie Jezu, jesteś twórcą wszelkiego porządku w du-
szy i w świecie. Ty ze świętym gniewem czyniłeś porządek  
w świątyni Twego Ojca. Ty pochwaliłeś tych, którzy są uzbro-
jeni w wiarę, męstwo i zawsze czuwają. Wspieraj swoją łaską 
mnie, stróża porządku publicznego, który dla dobra obywateli 
podejmuje odpowiedzialną pracę. To ja mam bronić i pomagać 
starszym, uczyć tych, którzy są lekkomyślni. Bądź mi, Panie 
Boże, przykładem stanowczości i łagodności. Dodaj sił, bym 
dobrze pełnił powierzone mi obowiązki; opiekuj się mną i moją 
rodziną. Amen. 

Modlitwa przed i po posiłku

Pobłogosław Panie Boże te dary, które z Twojej dobroci 
spożywać mamy i tych, którzy je przygotowali. Przez Chrystu-
sa, Pana naszego. Amen. 

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za te dary, któreśmy z dobroci 
Twojej spożywali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Modlitwa przed podróżą

Drogą pokoju niech nas prowadzi wszechmogący i mi-
łosierny Pan, a jego Anioł niech nas strzeże, byśmy w pokoju  
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i bezpiecznie mogli dojść do celu podróży. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.

Modlitwa przewodniczek i wędrowników

Panie Jezu Chryste, Ty wzywasz nas nieustannie do trwania 
i czuwania przy Tobie, abyśmy kontemplując Twe oblicze, od-
krywali bezmiar Bożego miłosierdzia dla nas i całego świata. Ty 
nas wzywasz do powstawania i pójścia za Tobą, abyś przez nas 
swą miłością mógł objąć cały świat. 

Zmartwychwstały Panie, przyłącz się do nas podczas tej 
drogi do… i pozwól się rozpoznać – tak jak uczniom z Emaus 
„przy łamaniu chleba” (por. Łk 24,25). Ucz nas w Twej szkole 
wytrwałości i służby. Wlej w nas swą łaskę, abyś zastał nas czu-
wających, gotowych rozpoznać Twoje oblicze w braciach i nieść 
im wspaniałą nowinę: „Widzieliśmy Pana!” (J 20,25). 

Udziel nam daru kontemplacji, na wzór Maryi, która po 
pielgrzymce do świętego miasta Jerozolimy powracała do domu 
w Nazarecie, rozważając w sercu Twą obecność i miłość (por. 
Łk 2,51). 

Daj nam entuzjazm apostoła Pawła, który mottem życia 
uczynił słowa: „Wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę 
ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa  
w górę w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,13-14).

Modlitwa przewodniczek i wędrowników EUROMOOT 2007 
(zmodyfikowana)

Modlitwa rodziny

Panie, Ojcze Święty, Boże wszechmogący i miłosierny! 
Błogosławimy Ciebie i dziękujemy Ci za naszą rodzinę, która 
pragnie żyć zjednoczona w miłości. Ofiarujemy Ci smutki i ra-
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dości naszego życia, w Tobie pokładamy całą naszą nadzieję na 
przyszłość. Boże, źródło wszelkiego dobra, spraw, żeby nam nie 
zabrakło chleba powszedniego. Zachowaj nas w zdrowiu i po-
koju, a kroki nasze prowadź ku dobru. Daj, byśmy po dobrym 
życiu w tym domu znów się spotkali zjednoczeni w szczęściu 
niebieskim w Twoim domu, nasz Ojcze. Amen.

Przyjmij, Panie, naszą modlitwę, zjednocz nasze serca  
w wierze, nadziei i miłości, napełnij je miłosierdziem i spraw, 
byśmy przez radość życia kochającej się rodziny nie zapominali  
o tych, którzy jej nie mają. Za wstawiennictwem Najświętszej 
Maryi Panny prosimy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, o błogo-
sławieństwo i opiekę nad naszym domem. Amen.

Modlitwa Tadeusza Kościuszki

Boże, który Duchem swoim ożywiasz światów miliony, 
któryś i mnie kazał żyć na tym padole płaczu dla celów mnie 
niewiadomych, spraw, abym postępował po nim drogami to-
bie wdzięcznymi. Daj mi czuć dobrze, a strzeż mnie od złego.  
Hamuj żądze pożądliwości mojej, daj mi poznać prawdziwą 
Twoją prawdę, niezmąconą żadnymi ludzkimi błędami. Błogo-
sław, Boże, krajowi, dobrodziejom, krewnym i przyjaciołom, 
ziomkom i całemu plemieniu ludzkiemu. A kiedy przyjdzie 
ostatnia godzina moja, kiedy dusza rozłączy się z ciałem, spraw, 
aby stanęła przed Twoim obliczem w przybytku błogosławio-
nych, o co proszę przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. 
Amen.

Modlitwa w cierpieniu

Jezu, mój Zbawicielu, pełen miłosierdzia i łaski, łączę się  
z Twoją modlitwą w Ogrojcu, z Twoim potem krwawym i Two-
ją agonią. Łączę się z Twoim przytłaczającym Cię smutkiem,  



294 Modlitwy w różnych potrzebach

z ciężarem Twoich bezmiernych cierpień, z Twoim opuszczeniem  
i z Twoim wydaniem się Ojcu. Łączę się z Twoim wynisz-
czeniem i ogołoceniem, z głębią Twojego upokorzenia. Jezu,  
w moim cierpieniu łączę się z Twoim krzyżem.

Modlitwa w intencji lotników

Gdy chodziłeś Panie po ziemi, nie było jeszcze samolotów. 
Kazałeś nam patrzeć na ptaki niebieskie. Człowiek patrzył do-
brze i nauczył się latać w powietrzu szybciej i dalej niż ptaki. 
Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam podpatrywać tajemnice, któ-
re zostawiłeś w świecie, że kazałeś nam czynić sobie ziemię 
poddaną. Pozwól im odczuć, jak piękne jest niebo, a gdy wrócą 
na ziemię, niech zatęsknią za tym, co jest w górze.

Modlitwa w każdej potrzebie

Boże ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pokorne modły 
swojego Kościoła, a ponieważ pobożność, która je zrodziła, jest 
Twoim dziełem, spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię  
z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za biskupa polowego

Boże, wszechmogący i wiekuisty, zmiłuj się nad sługą Two-
im, biskupem polowym N. i według Twojej łaskawości prowadź 
go drogą zbawienia wiecznego, aby za łaską Twoją tego, co się 
Tobie podoba, pragnął i z całą mocą wypełniał. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.
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Modlitwa za biskupów

Oni są następcami Apostołów. Oni przechowują nienaruszo-
ny depozyt wiary i strzegą go z pasterską troską. Oni są paste-
rzami dusz naszych. Oświecaj ich, aby Twoją naukę głosili nam  
z mocą Apostołów, z troską i miłością dobrych pasterzy. Pra-
gniemy, Panie, podtrzymywać ich ręce w modlitwie i wspoma-
gać ich w pasterzowaniu.

Modlitwa za cierpiących i chorych

Zobacz, Panie, ile jest cierpienia. Zobacz, ilu jest ludzi cho-
rych, samotnych, spracowanych, smutnych i starszych. Niektó-
rzy z nich nie mają siły dźwigać swego krzyża. Ja sam, Panie, 
znamiona Męki Twojej noszę w swoim ciele. Przyjdź, Panie, do 
tych, którzy już nie mogą iść dalej. Panie, niech oni nie zwątpią, 
że Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia, który podnosi złamanych 
na duchu, który leczy rany, który przynosi ulgę cierpiącemu ciału  
i zbolałej duszy. Całuje krzyż Twój, Panie, i wyciągam do niego 
ręce. Boże cierpiący, z Tobą chcę być ukrzyżowany, aby dopeł-
niać zbawienia świata. Niech ludzkie cierpienie i modlitwa cho-
rych większe będą niż zło tego świata, abyś ocalił ten świat, to 
miasto moich bliskich. Bądź wola Twoja, Panie. Amen.

Modlitwa za kapłanów

Panie, Ty powołałeś apostołów i uczniów. Czynisz to w każ-
dym pokoleniu, aby nie brakło robotników w Twojej winnicy. 
Jezu Chryste, jedyny i wieczny Kapłanie, żniwa są wielkie. Spójrz 
na nasze seminaria. Cóż my byśmy uczynili bez kapłanów? Któż 
odpuściłby nam grzechy? Kto by nam dawał Ciało i Krew Twoją? 
Puste stałyby nasze świątynie. Umilkłaby w nich chwała Twoja. 
Kto by odprawiał nas z tej ziemi do nieba? Za mało się za nich 
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modlimy. Za mało osłaniamy ich, aby nie dotknął ich grzech. Za 
mało ich kochamy. Daj, Panie, odczuć rodzicom kapłanów naszą 
wdzięczność za to, że ofiarowali Tobie i nam dziecko, za to, że 
wychowali nam kapłanów. Panie, spraw, aby byli czyści i święci, 
aby umieli ofiarować wszystko Tobie. Niech mają wielki umysł  
i wielkie serce, by mogli objąć wszystko i wszystkim jak Ty czy-
nić dobrze. A gdy napracują się wielce, pozwól im trochę odpo-
cząć. Bądź dla nich sam nagrodą i koroną. Amen.

Modlitwa za księdza kapelana

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym Kapłanem. Apo-
stołom swoim kazałeś, aby na całym świecie głosili Ewangelię, 
aby rozgrzeszali, aby składali ofiarę, opowiadali śmierć Twoją, 
aż przyjdzie. Dzięki Ci za naszego kapelana. Niech on będzie 
kapłanem według Twego serca. Niech będzie mądry i święty.  
A za to, że głosi nam Twoją naukę, że w Twoim imieniu nam 
przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, otocz go miłością, jak 
ongiś uczniów swoich. My zaś podtrzymamy w modlitwie jego 
ręce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za naszych braci cierpiących

Pobłogosław, Panie, cierpiących, złamanych na duchu, pobło-
gosław ciężką samotność ludzi i brak spoczynku, i to cierpienie,  
o którym nie mówi się nikomu. Pobłogosław nędzę i niedolę lu-
dzi, którzy teraz właśnie umierają. Daj im, mój Boże, dobry ko-
niec życia. Pobłogosław także serca pełne goryczy. Daj ulgę cier-
piącym, naucz zapomnienia i zgody tych, których pozbawiono 
tego, co im było najdroższe. Nie pozostawiaj nikomu całej ziemi 
w smutku i goryczy. Niech gdzieś zabłyśnie promyk nadziei, ra-
dości... Pobłogosław, Panie, tych, którzy są w radości, i miej ich  
w swojej pieczy. Mnie nigdy, aż do tego dnia, do teraz, nie wy-
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zwoliłeś od smutku. Ciąży mi on niekiedy bardzo. Ale wciąż da-
jesz mi siłę i mogę go z Tobą dźwigać. Dzięki Ci, Panie!

Modlitwa za nieprzyjaciół

Najłaskawszy Jezu! Błagam Cię za wszystkich tych, co się 
niegodnym moim modlitwom polecają; Boskiej Opatrzności 
Twojej powierzam ich potrzeby i troski! Opatruj ich, błogosław 
im w pracy, pocieszaj i ratuj w niedoli niech wszyscy radosnym 
pieniem śpiewamy w niebie na wieki Twą dobroć, o Boże nie-
skończenie miłosierny i łaskawy. Amen.

Modlitwa za Ojca Świętego

Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą swoim, 
najwyższym pasterzem naszym... i prowadź go w swej łaskawo-
ści po drodze zbawienia wiecznego, aby z łaską Twoją pragnął 
tego, co się Tobie podoba, i z całą mocą wypełniał.

Modlitwa za Ojczyznę – ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej 
racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, 
Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie za-
wsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe 
wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść 
nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce,  
Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków 
zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego 
sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
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mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

Modlitwa za podróżujących samolotami

Boże nasz i Panie, „który kroczysz na skrzydłach wiatru”, 
Twoją chwałę głoszą niebiosa, błogosławimy Cię i chwalimy 
Cię za wszystkie Twoje dzieła. 

Za to, że w Twojej nieskończonej mądrości powierzyłeś 
człowiekowi zadanie realizacji rzeczy pięknych i wielkich. 

Wysłuchaj modlitwy, które kierujemy do Ciebie przez wsta-
wiennictwo Maryi, Dziewicy Loretańskiej: 

Samoloty przemierzające przestworza, niech roznoszą na 
krańce ziemi chwałę Twojego Imienia i niech służą ludziom do 
szybkiego wykonywania ich pożytecznych zadań. 

Niech z Twoim błogosławieństwem piloci, technicy i per-
sonel pomocniczy mądrze wypełniają swoje obowiązki, aby ci 
którzy podróżują samolotami, uniknąwszy wszelkiego niebez-
pieczeństwa, osiągnęli szczęśliwie cel ich podróży. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Jan Paweł II, Loretto 8 IX 1979 r. 

Modlitwa za poległych lotników

Święty Boże, Święty i nieśmiertelny Boże, dawco przeba-
czenia i miłośniku zbawienia ludzkiego, w pokorze ducha po-
lecamy dziś miłosierdziu Twemu dusze lotników polskich pole-
głych w obronie polskiego i cudzego nieba, którzy „w śmierci 
swojej nie są rozłączeni, nad orły lżejsi, nad lwy mocniejsi”.  
Za życia doczesnego dobry toczyli bój, biegu dokonali, wiary 
dochowali. Przez chrzest znamieniem Trójcy Świętej naznacze-
ni pragnęli pełnić wolę Twoją, a jak tutaj prawdziwa wiara włą-
czyła ich do społeczności wiernych i w świętych obcowanie, tak 
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niechaj tam Twoje zmiłowanie połączy ich z chórami Aniołów 
i da im uczestnictwo w chwale Twoich świętych. A gdyby na 
wadze sprawiedliwości Twojej zaważyć miały ludzkie ich ułom-
ności, których my wszyscy zdamy się być winnymi, to Ty, który 
jesteś miłością i miłosierdziem, przyjm ich ofiarę, jaką od nich 
zażądała miłość dla Ciebie i dla Polski. Wyzwolonych z więzów 
doczesności wprowadź do miejsca ochłody, światłości i pokoju. 
Niech ich ofiara z życia nie będzie daremna, a raczej niech bę-
dzie posiewem lepszego jutra dla Kościoła Twojego, dla Polski  
i świata całego. Nas natomiast napełnij radością i pokojem w wie-
rze, abyśmy obfitowali w nadziei i w mocy Ducha Świętego.

Modlitwa za poległych żołnierzy

Boże miłosierny, błagam Cię za towarzyszami broni, którzy 
nie wahali się w obronie Ojczyzny złożyć największej ofiary, to 
jest swojej krwi i życia. Spraw o Boże, aby stali się oni uczestni-
kami wiecznego zbawienia. Bądź łaskaw dla tych, którzy pole-
gli, służąc wiernie Ojczyźnie. Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczy-
wają w pokoju. Amen.

Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa

Panie Jezu Chryste, który oddałeś swe życie dla zbawienia 
ludzi i stałeś się Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię za tych, któ-
rzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego. Racz ich 
otoczyć łaską swego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszel-
kie pokusy i umacniaj w świętości, aby ochoczo i z oddaniem 
poznawali Ciebie i w ten sposób przygotowali się do zaszczyt-
nej służby w Twoim Kościele. W szczególny sposób polecamy 
Ci kleryków, wychowawców i wykładowców naszego Semina-
rium. Ukaż im sens i wartość powołania, aby sami coraz bar-
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dziej Cię kochali i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz 
na wieki. Amen. 

Modlitwa za rodziców

Panie Boże, Ty nakazałeś nam czcić ojca i matkę. Miłuję 
całym sercem moich drogich rodziców. Wiem, ile im zawdzię-
czam i dlatego Cię proszę, miej ich w Twojej opiece, obdarz 
zdrowiem i prowadź ich przez życie drogą Twoich przykazań. 
Daj im starość pogodną, a po sędziwych latach przyjmij ich do 
nieba. Amen. 

Modlitwa za rodzinę

Twej, o Jezu, opiece polecam moich rodziców, krewnych 
i przyjaciół. Czuwaj nad tymi wszystkimi, których kocham,  
a mnie daj łaskę, bym zaszczytnie ukończywszy służbę woj-
skową, wrócił do rodziny i tam nadal ku chwale Twojej, a po-
żytkowi Ojczyzny pracował. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.

Modlitwa za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na 
ziemi! Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda 
ludzka rodzina na ziemi, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystu-
sa, narodzonego z niewiasty za sprawą Ducha Świętego, źród-
ła Boskiej miłości, stawała się prawdziwym przybytkiem życia  
i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków 
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
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Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach moc-
ne oparcie dla swojego człowieczeństwa i jego rozwoju w praw-
dzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa 
okazała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez 
jakie przechodzą nieraz nasze rodziny.

Spraw, wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej 
Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów 
ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach  
i poprzez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością  
w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen

Jan Paweł II

Modlitwa za rządzących państwem

Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Pan-
ny, Królowej Polski, i za wstawiennictwem świętych patronów 
naszych, ochraniaj rządzących naszym państwem od wszelkich 
przeciwności, gdy całym sercem korzą się przed Tobą. Uchroń 
ich łaskawie od wszelkich zasadzek. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen.

Modlitwa za służbę zdrowia

Panie Jezu, który leczyłeś wszelkie choroby i niosłeś pomoc 
wszystkim źle się mającym, spójrz w dobroci swojej na naszych 
lekarzy, pielęgniarki i wszystkich pracowników służby zdrowia. 
My do nich wyciągamy ręce w naszym cierpieniu, a oni przy-
chodzą nam z pomocą. Dziękujemy Ci, Panie, za ich dobroć,  
za ich cierpliwość. Wiesz, Panie, że częściej nam potrzeba ich 
dobrego słowa niż lekarstwa. Oni też noszą w swoim sercu wła-
sne cierpienia, ale ukrywają je przed nami, aby przynosić nam  
radość, pocieszenie i pokój. Niech błogosławione będą ich do-



302 Modlitwy w różnych potrzebach

bre ręce. Sam, Panie, bądź nagrodą za każdy gest ich dobroci. 
Ich dobroć pomnóż i niech wróci do nich. Spraw to, Panie, nie-
skończenie dobry.

Modlitwa za zmarłych i poległych policjantów

Boże miłosierny, błagam Cię, za braćmi i siostrami, którzy 
nie wahali się w obronie prawa i bezpieczeństwa złożyć naj-
większej ofiary, to jest swojej krwi i życia. Spraw, o Boże, aby 
stali się uczestnikami wiecznego zbawienia. Wieczny odpoczy-
nek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Oświeć rządzących ludami

Zbawicielu nasz, prosimy Cię usilnie w naszych modli-
twach o pokój, który nam pozostawiłeś: „Pokój mój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam”. Oddal od nas wszystko, co mogło-
by zagrozić pokojowi, i przemień wszystkich ludzi na świadków 
prawdy, sprawiedliwości i miłości braterskiej.

Oświeć tych, co rządzą losami ludów, ażeby troszcząc się 
o godziwy dobrobyt swoich rodaków, utrzymywali nieocenione 
dobrodziejstwo pokoju, abyśmy umieli obalać bariery, które lu-
dzi dzielą, a zacieśniać więzy miłości wzajemnej, abyśmy mieli 
zrozumienie dla innych i przebaczali tym, którzy nam przykrość 
wyrządzili.

Tak, dzięki Tobie, wszystkie ludy ziemi będą stanowić jedną 
prawdziwą wspólnotę braterską tak, że wśród nich nie przesta-
nie kwitnąć i królować Twój tak upragniony pokój. Amen.
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Panie, nawróć mnie

Panie, nawróć mnie i przebacz mi. Prowadź mnie ku Tobie  
i rozjaśnij ciemności. Jestem pełen niezliczonych win i schro-
nienia szukam tylko u Ciebie. Podaj mi rękę, jak kiedyś Pio-
trowi. Jak celnik proszę Cię o usprawiedliwienie i zmiłowanie. 
Ty, źródło życia i nieśmiertelności, napój mą duszę spragnio-
ną. Zrań moje serce zatwardziałe i wytocz ze mnie łzy skruchy. 
O Światłości prawdziwa, która oświecasz każdego człowieka, 
oświeć mnie! Otwórz oczy mego serca i utwierdź je w miłości 
Twoich przykazań, Panie! Niech kocham tylko Ciebie całym 
mym sercem, całą moją duszą!

Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju

Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju. Gdzie pa-
nuje nienawiść, daj mi wlewać miłość. Gdzie krzywda – przeba-
czenie. Gdzie nęka zwątpienie, pozwól mi wnosić wiarę. Tam, 
gdzie mrok zalega, daj mi światło niecić. A gdzie smutek – we-
sele. O Boski Mistrzu, spraw, ażebym nie szukał pocieszenia, 
lecz niósł pocieszenie innym. Nie żądał zrozumienia, lecz miał 
zrozumienie. Nie pragnął miłości dla siebie, ale miłością darzył. 
Albowiem udzielając innym, sami się bogacimy. Przebaczając 
drugim, sami doznajemy przebaczenia. A umierając, budzimy 
się do życia wiecznego.
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5. różanieC

Część I radosna
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Część II światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Część III bolesna
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem koronowanie Pana Jezusa
4. Dźwiganie krzyża na górę Kalwarię
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Część IV chwalebna
1.  Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2.  Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3.  Zesłanie Ducha Świętego
4.  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5.  Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny 
 na Królową nieba i ziemi
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ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Maryja zaufała Panu Bogu. Zrezygnowała z własnych pla-

nów. Nie skupiła się na swoich wątpliwościach i lękach, które 
z pewnością w chwili zwiastowania były w jej sercu. Oddała 
jednak siebie i swoje życie do wyłącznej dyspozycji Bogu.

2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety
Maryja przypomina nam o tym, że wiara bez uczynków jest 

martwa. Odwiedziny swojej krewnej, Elżbiety, były wyrazem 
troski, budowaniem serdecznych relacji w rodzinie. Tę ogromną 
potrzebę obecności bliskich odczuwają osoby samotne, opusz-
czone. Wiara chrześcijańska, to także mądra i ofiarna troska  
o tych, którzy potrzebują naszej obecności i pomocy, słów i czy-
nów dojrzałej miłości.

3. Narodzenie Pana Jezusa
W Jezusie Chrystusie miłość niewidzialnego Boga stała się 

widzialna, abyśmy mogli w nią uwierzyć do końca i bez waha-
nia. Dla chrześcijanina wierzyć to znaczy uwierzyć w Miłość, to 
zawierzyć siebie tej Miłości, która stała się widzialna, to kiero-
wać się nią w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Owocna wiara wymaga od każdego z nas, by codziennie 

ofiarować coś Bogu i ludziom: nasz czas, naszą obecność, naszą 
miłość i troskę, wrażliwość, nasze radości i cierpienia, to, kim 
jesteśmy i co mamy. Wierzyć to być do końca wiernym, także 
wtedy, gdy przenika nas jakiś miecz boleści, jakaś poważna pró-
ba czy niezawinione cierpienie.
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5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Wierzyć dojrzale to rozumieć, że wtedy, gdy Bóg wydaje 

mi się obcy, daleki czy nieobecny, to ja się od Niego oddaliłem, 
a nie On ode mnie, i że trzeba Go szukać w świątyni, czyli po-
wracać do spraw Ojca, do Jego prawdy o mnie i do Jego miłości 
do mnie. 

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Swoim gestem obmycia w Jordanie Chrystus zachęca nas 

do podjęcia trudu osobistego nawrócenia. Nawrócenie i odpusz-
czenie grzechów jest początkiem nadziei dla każdego z nas. 
Człowiek nadziei to człowiek nawrócony, to człowiek prawy, 
człowiek sumienia. 

2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
Troska Jezusa o nowożeńców przypomina nam najważniej-

sze pytania: czy troszczę się o moją rodzinę? Czy pamiętam, że 
życie rodzinne to moja pierwsza i najważniejsza droga do Boga, 
do zbawienia i szczęścia? 

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Słowa i czyny Jezusa są podstawą naszej nadziei na osobiste 

nawrócenie i na wytrwanie do końca w wierności Bogu. Dobra 
Nowina, którą głosi Jezus, dodaje nam otuchy i nadziei, gdyż 
upewnia nas o tym, że mimo skutków grzechu pierworodnego 
każdy z nas może stać się nowym, świętym człowiekiem, który 
umie sobie radzić z twardą rzeczywistością. 
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4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor
Pośród niepokojów warto pójść za Jezusem. Warto pójść na 

górę modlitwy i wyciszenia. Warto wypłynąć na głębię. Życie na 
płyciźnie, kierowanie się modą i mentalnością tego świata, zawę-
żenie pragnień i ideałów, szukanie doraźnej przyjemności prowa-
dzą do utraty nadziei. Trwanie w nadziei wymaga odwagi i wy-
pływania na głębię, bo tylko tam można spotkać się z Jezusem.

5. Ustanowienie Eucharystii
Eucharystia to przypomnienie o tym, że Bóg przyjmuje nas 

z miłością od zawsze i na zawsze, że nam nieustannie błogosła-
wi, że pomaga nam połamać to, co w nas egoistyczne i grzeszne. 
Kiedy przyjmujemy do swego serca Ciało Chrystusa, to przyj-
mujemy pokarm, który wzmacnia nasze siły na trudnej drodze 
zbawienia.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Każdy z nas czasami przeżywa swój Ogrójec, własny strach 

i lęk, poczucie osamotnienia i bezradności. Jezus uczy mnie, że 
kochać Boga, to ufać Mu także wtedy, gdy nie rozumiem Jego 
woli i gdy ogarnia mnie ciemność niepokoju. Kochać Boga to 
mówić: oddal ode mnie te trudne chwile, jednak nie moja, lecz 
Twoja wola niech się stanie, bo Ty mnie rozumiesz i kochasz. 

2. Biczowanie Pana Jezusa
Jezus zdradzony i wydany na śmierć postanawia zawrzeć 

nowe, wieczne przymierze ze wszystkimi, którzy uwierzą  
w Jego miłość i przyjmą Jego Ewangelię. Czy stać mnie na taką 
miłość, jakiej uczy mnie Chrystus, a zatem na miłość, która ko-
cha nawet nieprzyjaciół, która koi ból, leczy rany, osusza łzy?
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3. Cierniem koronowanie Pana Jezusa
Rzymscy żołnierze wyszydzają Jezusa i poniżają Go. Na-

kładają Mu koronę z cierni, opluwają, biją trzciną po głowie. 
Nie chcę być takim żołnierzem. Już w Ogrójcu Jezus wiedział, 
że ludzie zgotują Mu taki los. I już tam zgodził się zapłacić tę 
niezwykłą cenę cierpienia i upokorzenia, którą trudno nam sobie 
nawet wyobrazić. 

4. Dźwiganie krzyża na górę Kalwarię
Chrystus przyjął na siebie grzech, cierpienie i śmierć, aby 

nas wybawić ze zła. Aby wyzwolić nas od tych krzyży, które 
można przezwyciężyć, i aby pomóc nam nieść te, od których 
na razie nie możemy się uwolnić. Wszędzie tam, gdzie kieruje-
my się miłością Chrystusa, uwalniamy siebie i innych od krzyża 
albo sprawiamy, że staje się on lżejszy.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Gdy umiera ktoś z naszych bliskich, w sposób bardzo oso-

bisty przekonujemy się, jak niewyobrażalnie bolesna jest śmierć 
doczesna, jak wiele niesie ze sobą pytań i lęku, bólu rozstania  
i emocjonalnego buntu, jak bardzo wystawia na próbę naszą wia-
rę, nadzieję i miłość. Jakże zdumiewająca jest miłość Boga do 
człowieka, skoro Syn Boży nie cofnął się nawet przed taką próbą 
miłości, jaką było poddanie się władzy doczesnej śmierci.
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Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Uczniowie Jezusa ze zdumieniem odkrywają to, że grób jest 

pusty i że Boża Miłość, która stała się widzialna w Jezusie Chry-
stusie, zmartwychwstaje. Miłość okazuje się największą siłą we 
wszechświecie. Nie można jej zamknąć w grobie, ani w prze-
szłości. W obliczu zmartwychwstania upewniamy się ostatecz-
nie o tym, że Ten, który do nas przyszedł i który nauczył nas żyć 
w miłości, nie jest jednym z męczenników, lecz prawdziwym 
Bogiem.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Być chrześcijaninem nie znaczy być zapatrzonym jedy-

nie w niebo. Chrystus nie odpowiadał na pytania swoich ucz-
niów, dotyczące nieba, końca świata czy liczby zbawionych. On 
przyszedł po to, aby nauczyć nas sztuki życia w Bożej miłości  
i prawdzie już tutaj, w doczesności. Jezus nie opisuje nieba, lecz 
uczy nas drogi do nieba poprzez ziemię. On poleca nam tak żyć, 
by Jego królestwo było widoczne już teraz.

3. Zesłanie Ducha Świętego
Jakże bardzo potrzebujemy dzisiaj Ducha Jezusowej mądro-

ści, męstwa, świętości i roztropności, gdyż świat zachęca nas 
do egoizmu i cynizmu, do przewrotności i okrucieństwa wobec 
słabszych, do ateizmu i materializmu. Duch tego świata będzie 
nam zawsze obiecywał łatwe szczęście, które nie istnieje.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w świętość samego Boga, 

w tę świętość, którą Maryja osiągnęła w najwyższym stopniu dzię-
ki uprzedzającej łasce Syna. Ona do końca pozostała heroicznie 
wierna swemu powołaniu i otrzymanej łasce. Jest dla nas nieza-
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wodnym znakiem nadziei i pewności, że Bogu możemy powie-
rzyć wszystko: naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową 
nieba i ziemi

Jesteśmy powołani do naśladowania Maryi i do zdumiewa-
nia się razem z Nią wielkimi rzeczami, które Bóg uczynił z mi-
łości do ludzi. Ona jest naszą Wspomożycielką i Pośredniczką 
Bożej łaski. Razem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II zawie-
rzamy Jej siebie, naszych bliskich i całą ludzkość. Z Nią może-
my stać się świętymi, czyli portretami Boga na ziemi.



ROZDZIAŁ V

POŚWIĘCENIA 
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

1. Błogosławieństwo nowego Mieszkania 
(doMu)

K.  Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom.
W.  I z duchem twoim.
K.  Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata. Twój Syn 

stał się dla nas człowiekiem, żył i pracował w nazaretańskim 
domu u boku swej Matki i Opiekuna, ucząc nas pełnić Two-
ją wolę. Ty nam dajesz mieszkanie na ziemi, abyśmy mogli 
wzrastać we wzajemnej miłości i dążyć do doskonałości w 
domowym Kościele, którym jest rodzina.

 Spojrzyj z miłością na to mieszkanie i obdarz błogosławień-
stwem. Udziel jego mieszkańcom pokoju i radości w Du-
chu Świętym, wspomagaj ich we wszystkich trudach, broń 
ich przed niebezpieczeństwem. Udzielaj im, czego potrzeba 
do życia, i otwieraj ich serca na potrzeby bliźnich. Niech 
zawsze pamiętają, że nasze mieszkanie na ziemi jest tylko 
przejściowe, bo jesteśmy powołani do wiekuistego przeby-
wania z Tobą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.
K.  Niech Bóg was błogosławi i strzeże.
W.  Amen.
K.  Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was 

swoją łaska.
W.  Amen.
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K.  Niech zwróci ku wam swoje oblicze i obdarzy was pokojem.
W.  Amen.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec + i Syn,  

i Duch Święty.
W.  Amen

2. Błogosławieństwo ołtarza 
i pozostałyCh eleMentów prezBiteriuM

Bp  Drodzy bracia i siostry, nasza wspólnota z radością zgro-
madziła się na błogosławieństwo tego ołtarza i wszystkich 
nowych elementów prezbiterium.

 Ze skupieniem bierzemy udział w tym obrzędzie i błagajmy 
Boga, aby wejrzał na ofiarę Kościoła, która będzie składana 
na tym ołtarzu, i aby uczynił nas samych wiecznym darem 
dla siebie.
(krótka modlitwa w ciszy)

Bp  Błogosławiony jesteś Boże, Ty przyjąłeś ofiarę, którą Chry-
stus złożył na ołtarzu krzyża, aby zbawić ludzkość. Ty z oj-
cowską miłością gromadzisz swój lód, przy stole Pańskim, 
aby sprawował pamiątkę tej ofiary.

 Wejrzyj więc Panie, na ten ołtarz przygotowany do sprawo-
wania Twoich misteriów. Niech on będzie miejscem uwiel-
bienia i dziękczynienia, ołtarzem przy którym spełniać bę-
dziemy święte obrzędy ofiary Chrystusa, stołem, na którym 
będziemy łamali Chleb życia i pili z kielicha, który nas jed-
noczy, niech będzie źródłem, z którego tryska woda dająca 
zbawienie.

 Spraw, abyśmy przystępując do Chrystusa, który jest ży-
wym kamieniem, wzrastali jako święty przybytek, a na ołta-
rzu naszych serc składali miłą Tobie ofiarę świętego życia, 
ku Twojej chwale.
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(wszyscy odpowiadają)
W.  Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

(Błogosławieństwo pozostałych elementów prezbiterium)
Bp  Prosimy Cię Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na te 

wszystkie elementy prezbiterium; spraw, aby wszyscy wier-
ni, którzy tutaj będą się gromadzić, przyjmując Twoje sło-
wo i uczestnicząc w świętych sakramentach, doświadczali 
obecności Jezusa Chrystusa, który obiecał, że będzie wśród 
wszystkich zebranych w Jego imię. Który z Tobą żyje i kró-
luje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wie-
ków.

W.  Amen.

3. poświęCenie krzyża

K.  Boże Ojcze Święty, Ty postanowiłeś, aby krzyż Twojego 
Syna stał się źródłem wszelkich błogosławieństw i przyczy-
ną wszelkich łask. Bądź z nami łaskawie, gdy wznosimy ten 
krzyż, na znak naszej wiary, i spraw, abyśmy przez zjed-
noczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego męki, dostąpili 
wiecznej radości zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.

W.  Amen.

4. poświęCenie Medalików 
i innyCh odznak religijnyCh

K.  Pobłogosław +, Panie Boże, ten medalik (te medaliki)  
i spraw, aby dla każdego, kto będzie pobożnie go (je) nosił, 
był(y) przypomnieniem godności chrześcijańskiej i tarczą 



314 Poświęcenia i błogosławieństwa

wiary przeciwko wszelkim napaściom szatańskim. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 

W.  Amen.

5. poświęCenie oBrazu luB Figury Chrystusa pana

K.  Boże, który mieszkasz w niedostępnej światłości, Ty nas 
tak umiłowałeś, że będąc niewidzialny, stałeś się dla nas 
widzialny w Chrystusie. Wejrzyj łaskawie na swoich wier-
nych, którzy wykonali ten wizerunek Twojego Syna. Spraw, 
aby, otaczając czcią Jego obraz, sami nieustannie przemie-
niali się na Jego podobieństwo. Który żyje i króluje na wieki 
wieków.

W.  Amen.

6. poświęCenie oBrazu luB Figury Matki Bożej

K.  Boże, Ty w osobie Najświętszej Maryi Panny dałeś swojemu 
Kościołowi pielgrzymującemu zapowiedź przyszłej chwały. 
Spraw, aby Twoi wierni, którzy przygotowali do błogosła-
wieństwa ten obraz Najświętszej Maryi Panny, z ufnością 
wznosili oczy ku Matce, jaśniejącej jako wzór świętości dla 
całej wspólnoty Twoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.

W.  Amen.

7. poświęCenie oBrazu luB Figury świętego

K.  Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Świętych 
Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo 
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wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót 
oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław + ten 
obraz (tę figurę) świętego N. (świętej N.). Spraw, abyśmy 
nie tylko wzywali jego (jej) wstawiennictwa, ale także na-
śladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami 
Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za pośrednic-
twem świętego N. (świętej N.) pomocy i obrony. Prosimy 
Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. 

W.  Amen. 

8. poświęCenie organów

K.  Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty pragniesz, 
aby ludzie służyli Ci radosnym sercem. Dlatego na chwałę 
Twoją rozbrzmiewa śpiew i muzyka. Ty nakazałeś Twojemu 
słudze Mojżeszowi uświetnić składanie ofiar grą na instru-
mentach muzycznych, a przy dźwiękach harfy naród wybra-
ny śpiewał Ci psalmy pochwalne. Twój Jednorodzony Syn 
stał się człowiekiem i swoim dziełem zbawczym wzniósł 
ku Tobie najwspanialszy hymn chwały, który rozbrzmiewa 
nadal w Twoim Kościele.

 W tej uroczystej chwili prosimy Cię: pobłogosław + te or-
gany, aby rozbrzmiewały ku Twojej chwale i aby porywa-
ły nasze serca ku Tobie. A jak wiele piszczałek łączy się w 
harmonijne akordy, tak pozwól i nam, członkom Twojego 
Kościoła, jednoczyć się we wzajemnej miłości braterskiej, 
abyśmy kiedyś mogli śpiewać wieczny hymn chwały przed 
Twoim majestatem razem z aniołami i wszystkimi Święty-
mi. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.
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Wezwania

Bracia i siostry, z radością śpiewajmy Panu naszą pieśń 
uwielbienia i kornej prośby.

– Boże, źródło wszelkiej dobroci, niech dźwięk tych orga-
nów pobudza nas do większej radości i wdzięczności za wszyst-
kie Twoje dary. Ciebie prosimy...

– Błogosław, Panie, wszystkim którzy te organy zaprojekto-
wali i wykonali. Ciebie prosimy…

– Boże, bądź sam nagrodą dla wszystkich zmarłych i żyją-
cych ofiarodawców na te nowe organy. Ciebie prosimy…

– Przyjmij nasz hymn chwały, jaki wznosimy ku Tobie przez 
grę organów i śpiew ludu. Ciebie prosimy…

Dziękczynienie
Hymn Te Deum laudamus.

K.  Módlmy się. Boże, dawco wszelkiego dobra, od Ciebie po-
chodzi wszystko czym jesteśmy i co posiadamy. Naucz nas 
dostrzegać dobrodziejstwa Twojej łaski i wdzięcznym ser-
cem Ciebie miłować, przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.

9. poświęCenie pojazdów

Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś 
człowiekowi władzę nad całym stworzeniem, i moc doskonale-
nia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, 
które są dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu bło-
gosławieństwu + służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. 

Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztrop-
nością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojaz-
dami. Niech ostrożnie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi.
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Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech 
w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje  
i króluje na wieki wieków. Amen. 

Po pokropieniu wodą święconą kapłan udziela błogosławieństwa:
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec + i Syn,   

i Duch Święty. Amen.

9. poświęCenie różańCa

K.  Panie Jezu Chryste, Ty dla nas za sprawą Ducha Świętego 
przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się człowiekiem. 
Prosimy Cię, pobłogosław + ten różaniec i każdego, który 
na cześć Twojej Matki weźmie go do ręki. Spraw, aby wszy-
scy, którzy z Maryją rozważać będą tajemnice życia, męki 
i chwały Twojej coraz bardziej wnikali w głębię bogactw, 
mądrości i miłości Ojca, z którym Ty żyjesz i królujesz na 
wieki wieków. Amen. 

W.  Amen. 

10. poświęCenie wody

K.  Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wszystko, co 
istnieje, pochodzi od Ciebie. Pobłogosław + tę wodę, którą 
będziemy pokropieni jako znak nowego życia i oczyszcze-
nia z grzechów. Ufni w Twoje miłosierdzie błagamy Cię: 
odpuść nam nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mo-
gli ci służyć. A gdy choroba lub inne niebezpieczeństwa  
i zakusy będą nam zagrażać, niech nas chroni Twoja opieka. 
Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen. 
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11. poświęCenie wszelkiCh 
religijnyCh przedMiotów

K.  Boże, nasz Ojcze, pobłogosław + tym wszystkim, którzy tę 
poświęconą rzecz (te rzeczy) będą przechowywać albo (ich) 
używać. Niech ona pobudza (one pobudzają) ich do tego, 
aby w modlitwie do Ciebie się uciekali i Twojej pomocy 
szukali, i aby Tobie oraz bliźnim coraz lepiej służyli. Przez 
Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.



 
ROZDZIAŁ VI

CEREMONIAŁ WOJSKOWY

1. asysta honorowa

1.1 zaChowanie się asysty honorowej 
w Czasie uroCzystośCi patriotyCzno-religijnyCh

Wojskowa asysta honorowa ze sztandarem uczestniczy  
w uroczystościach religijnych o szczególnym, uroczystym cha-
rakterze (święta państwowe, wojskowe oraz z okazji szczegól-
nych uroczystości kościelnych, w których uczestniczy oficjalna 
delegacja wojskowa).

a. Msza Święta polowa
Uczestniczą: kompania honorowa ze sztandarem, orkiestra 

wojskowa, sygnalista – trębacz, żołnierze do posług liturgicz-
nych (ministranci).

Miejsce ustawienia kompanii honorowej – na wprost ołta-
rza. Kompania honorowa prezentuje broń przed konsekracją, po 
słowach: zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świę-
tości, poprzedzonych sygnałem trębacza. Kompania honorowa 
przyjmuje postawę „baczność” w następujących momentach: 
przed odczytaniem Ewangelii, po śpiewie Baranku Boży, przed 
błogosławieństwem.

Po każdym z nich następuje komenda „spocznij”, czyli: po 
odczytaniu fragmentu Ewangelii, po słowach Panie nie jestem 
godzien... dusza moja, po słowach Bogu niech będą dzięki. 
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Komendy do przyjęcia postawy zasadniczej i swobodnej 
powinny być poprzedzone sygnałem na trąbce. Kiedy we Mszy 
Świętej polowej uczestniczy więcej pododdziałów z bronią, za-
chowują się one tak, jak kompania honorowa.

Jeśli w liturgię zaangażowana jest orkiestra wojskowa, może 
ona w czasie podniesienia Ciała, a następnie Krwi Pańskiej za-
grać Intradę.

b. Msza Święta w kościele
Uczestniczą: poczet (poczty) sztandarowy, chór (w miarę 

możliwości), sygnalista – trębacz, żołnierze do posług liturgicz-
nych (ministranci).

Poczet sztandarowy Kompanii Honorowej Wojska Polskie-
go podczas uroczystości centralnych (poczet sztandarowy jed-
nostki podczas uroczystości garnizonowych) zajmuje miejsce  
z prawej strony ołtarza poza prezbiterium. Towarzyszące poczty 
sztandarowe (w miarę możliwości) po lewej stronie ołtarza lub 
gdy ilość ich jest większa – wzdłuż nawy głównej. Poczty (po-
czet) wprowadza się do kościoła tuż przed rozpoczęciem Mszy 
Świętej. Poczty (poczet) sztandarowe opuszczają kościół po 
błogosławieństwie. Tradycyjnie po błogosławieństwie śpiewana 
jest pieśń Boże, coś Polskę, zatem po niej grane jest na trąbce 
hasło Wojska Polskiego, wyprowadzenie sztandarów i sygnał 
„Spocznij”.

1.2. sygnalista w Czasie liturgii

Trębacz w czasie liturgii wykonuje następujące sygnały na 
trąbce: 

a) sygnał „Słuchajcie wszyscy” – przed rozpoczęciem Mszy 
Świętej w momencie, gdy celebrans wychodzi z zakrystii (po 
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dzwonku). Gdy w uroczystościach bierze poczet sztandarowy 
wykonuje hasło Wojska Polskiego;

b) sygnał „Baczność” – przed Ewangelią, czyli po śpiewie 
Alleluja. Po słowach Oto słowo Pańskie – sygnał „Spocznij”;

c) sygnał „Baczność” – przed podniesieniem, po słowach 
zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, sygnał 
„Spocznij” – po opuszczeniu kielicha;

d) sygnał „Baczność” – przed błogosławieństwem po sło-
wach przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Sygnał „Spocznij” 
– po odpowiedzi wiernych Bogu niech będą dzięki.

1.3. zasady noszenia nakryCia głowy 
w Czasie CeleBraCji liturgiCznej w świątyni

Z nakryciem głowy występuje: Kompania Honorowa Woj-
ska Polskiego, poczty sztandarowe, warta honorowa (przy trum-
nie w czasie pogrzebu).

Bez nakrycia głowy występują: asysta liturgiczna (mini-
stranci), pododdziały żołnierzy uczestniczący w liturgii, osoby 
uczestniczące, nie pełniące innych funkcji.

1.4. postawy przyjMowane przez żołnierzy 
podCzas liturgii

Podczas Mszy Świętej, asysta liturgiczna:
–  nie przyklęka, lecz oddaje honor przez skłon głowy;
–  nie siada w czasie liturgii słowa Bożego ani w innych 

momentach, gdy pozostali uczestnicy liturgii przyjmują postawę 
siedzącą, lecz stoi w postawie zasadniczej;

–  nie wykonuje gestów liturgicznych poza przypisanymi 
gestami do funkcji.
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Podczas Mszy Świętej żołnierze, podoficerowie i oficero-
wie przyjmują postawę zasadniczą w tych momentach, w któ-
rych wierni świeccy przyjmują postawę klęczącą i tak samo jak 
świeccy przyjmują postawę siedzącą.

1.5. skład asysty pontyFikalnej żołnierzy

– 1 krzyż 
– 2 akolitów
– 2 lektorów
– 2 ministrantów ołtarza 
– 1 turyferariusz
– 1 nawikulariusz
– 1 mitra 
– 1 pastorał 

1.6. skład asysty zwykłej żołnierzy

– 2 lektorów
– 2 ministrantów ołtarza 

2. uroCzystośCi wojskowe

2.1. Błogosławieństwo po przysiędze 
(śluBowaniu)

Rota przysięgi wojskowej:
Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie 

Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać 
na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztan-
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daru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, 
krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.

Rota ślubowania w Straży Granicznej:
Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmo-

wanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej ślubuję: 
– służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na wzglę-
dzie interes Państwa Polskiego. Ślubuję: – stać nieugięcie na 
straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalno-
ści granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z na-
rażeniem życia. Ślubuję: – ściśle przestrzegać zasad Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego 
oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania, 
– przestrzegać dyscypliny służbowej, – wykonywać rozkazy i po-
lecenia przełożonych, – strzec dobrego imienia służby, honoru  
i godności, a także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza 
Straży Granicznej. 

Rota ślubowania funkcjonariuszy Służby Celnej:
Świadomy podejmowanych obowiązków funkcjonariusza 

celnego – ślubuję wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej, 
przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, rze-
telnie wykonywać powierzone mi zadania oraz strzec dobrego 
imienia służby, honoru i godności funkcjonariusza celnego. Tak 
mi dopomóż Bóg.

Rota ślubowania funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei:
Ja, Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadomy podej-

mowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Ko-
lei ślubuję wiernie służyć Ojczyźnie – Rzeczpospolitej Polskiej 
– przez sumienne wykonywanie powierzonych mi obowiązków 
służbowych. Ślubuję: – chronić życie i zdrowie osób przebywa-
jących na obszarze kolejowym, – chronić mienie kolejowe i kolei 
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powierzone do przewozu, – strzec ładu i porządku publicznego 
na obszarze kolejowym. Ślubuję: – w postępowaniu swoim kie-
rować się zasadami uczciwości i sprawiedliwości; – wzorowo 
wykonywać powierzone mi obowiązki służbowe; – ściśle prze-
strzegać zasad dyscypliny służbowej; – sumiennie spełniać po-
lecenia przełożonych służbowych; – przestrzegać zasad ochrony 
wiadomości niejawnych; – stale podnosić swoją sprawność i 
kwalifikacje zawodowe; – strzec godności funkcjonariusza Stra-
ży Ochrony Kolei i dobrego imienia polskiego kolejarza.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Kapelan:  Pan z wami.
Wszyscy: I z duchem twoim.
Kapelan:  Bóg, który powołał was do służby naszej Ojczyźnie, 

niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mo-
gli godnie wypełniać żołnierskie (swoje) powołanie.

Wszyscy: Amen.
Kapelan:  Nasz Pan Jezus Chrystus, który „Do końca nas umi-

łował”, niech sprawi, abyście jako żołnierze (funkcjo-
nariusze) w trudnej służbie wojskowej (w służbie…) 
dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie.

Wszyscy: Amen.
Kapelan:  Duch Święty, Duch Męstwa i Rady, niech wam po-

zwoli godnie i z honorem spełniać wasze żołnierskie 
(wasze …) obowiązki. 

Żołnierze:  Amen.
Kapelan:  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, + 

Syn i Duch Święty.
Żołnierze:  Amen.
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2.2. Błogosławieństwo po proMoCji

Kapelan:  Wszechmogący, wieczny Boże. Ty dałeś każdemu 
narodowi własną Ojczyznę, by ją kochał jak matkę.

  Wejrzyj na tych żołnierzy (funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Policji), którzy 
dziś otrzymali promocję oficerską. Okaż im swoją 
łaskę, by o dobro i pomyślny rozwój naszej Ojczy-
zny zawsze zabiegali.

  Umacniaj ich w służbie Ojczyźnie, niech zdobywa-
ją wiedzę w koszarach i na poligonach, niech będą 
szlachetnymi kolegami i dobrymi przełożonymi. 
Niech pomnażają liczbę sług bezpieczeństwa, wol-
ności narodów i pokoju w świecie. 

  Ciebie Najświętsza Panno, Królowo Polskiej Koro-
ny i Hetmanko Żołnierza Polskiego przyzywamy, 
bądź im zawsze Patronką. Miej ich zawsze w swojej 
Matczynej opiece.

Kapelan:  Pan z wami.
Żołnierze:  I duchem twoim.
Kapelan:  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec + 

i Syn i Duch Święty.
Żołnierze:  Amen.

2.3. poświęCenie sztandaru wojskowego 
luB sztandaru innej ForMaCji

Wstęp do modlitwy poświęcenia:
Bóg, który jest miłością i wszystkich ludzi pragnie uczy-

nić uczestnikami swojej miłości, posłał na świat swojego Syna, 
aby spieszył z pomocą wszystkim ludziom. Chrystus, który sam 
przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, powiedział: „Co uczy-
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niliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”.  (Mt 25,40)

Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do tego, aby 
współżyjąc i współpracując z innymi w zgodzie i miłości, pra-
widłowo się rozwijał i innym dopomagał w rozwoju.

Wy także łączycie się w waszej pracy nie tylko dla własnego 
dobra, ale i w tym celu, aby przez zespolenie wysiłków służyć 
dobru innych ludzi. 

Prośmy wspólnie o obfite Boże błogosławieństwo dla ka-
dry, pracowników cywilnych i dla wszystkich, którzy nimi są 
związani. Niech się zjednoczą w pracy i służbie dla braci tak, 
jak dziś z tym sztandarem w ręku przychodzą do Boga, dawcy 
wszelkiego dobra.

Modlitwa błogosławieństwa
Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo  

i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludź-
mi. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości  
i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali.

Obdarz hojnym błogosławieństwem + tych wiernych, któ-
rzy poświęcają się na służbę braci.

Pobłogosław + także ten sztandar (jednostki, oddziału…). 
Spraw, aby wszyscy, których ten sztandar jednoczy, byli wspól-
notą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel pomocy 
wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich od wszelkich 
niebezpieczeństw. 

Przez Chrystusa Pana naszego.
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2.4. Błogosławieństwo poMnika 
luB taBliCy paMiątkowej ku CzCi poległyCh 

w oBronie ojCzyzny

Propozycja I:
K.  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W.  Amen.
K. Módlmy się: Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje po-

dobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie 
samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspól-
nym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek 
przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na 
świat grzech wzajemnej nienawiści, który rodzi zazdrość  
i śmierć.

 W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci 
i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości, 
oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz 
wolności Ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności  
i chwały.

 Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy 
na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych bra-
ci, jak Twój Syn nas umiłował.

 Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, 
którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę 
przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który  
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.  Amen.
Celebrans kropi wodą święconą zgromadzonych i tablicę 

(pomnik). 
W tym czasie wszyscy śpiewają odpowiednią pieśń np. „My 

chcemy Boga”, albo „Boże, coś Polskę” albo „Z dawna Polski 
Tyś Królową”.
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Propozycja II:
K.  Panie Boże, Ty chcesz, abyśmy wspominali męstwo i odwa-

gę żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w bitwie o... przelali 
krew za wolność i niepodległość Polski. Pobłogosław + ta-
blicę, która upamiętnia ofiarę ich życia. Niech słowa wyryte 
w kamieniu utrwalą w pamięci ich bohaterstwo, a w przy-
szłości przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości 
Boga i Ojczyzny.

 Przez Chrystusa Pana naszego. 
W.  Amen.

2.5. poświęCenie okrętu

Boże, Stwórco wszechświata, Ty stworzyłeś niebo i ziemię, 
a gdy ziemia była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad 
powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad woda-
mi. Ty stworzyłeś wody i nazwałeś je morzem. Ty stworzyłeś 
człowieka i powiedziałeś do niego, żeby panował nad rybami 
morskimi, ptactwem powietrznym i wszelkim stworzeniem.  
Ty stworzyłeś nas ludzi, abyśmy z tego morza korzystali według 
Twojej woli, a gdy człowiek zgrzeszył, dałeś Noemu zdolność 
zbudowania arki. Boże Ty nawet w wodach potopu dałeś nam 
obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom  
i dał początek cnotom. 

Dzisiaj Boże stajemy tu wobec dzieła rąk ludzkich i prosimy 
Cię, niech Twoje błogosławieństwo + zstąpi na ten okręt (sta-
tek). Prosimy Cię pobłogosław + obecną tu załogę. 

Naucz ich zwycięsko przechodzić burze i sztormy na mo-
rzach i oceanach, ale też w życiu osobistym i służbie dla Rzecz-
pospolitej Polski, spraw by zawsze służyli w obronie pokoju. 
Błogosław Boże ich rodzinom i naucz ich cierpliwie znosić dłu-
gie rozłąki. 
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Wszechmogący Boże, prosimy Cię, niech Twoje błogosła-
wieństwo zstąpi na tę biało-czerwoną banderę. Niech z dumą po-
wiewa nad okrętem Rzeczypospolitej, a Polscy marynarze niech 
z dumą sławią jej imię. Płyń po morzach i oceanach świata. 

2.6 poświęCenie wieńCa na Morzu

Zgromadziliśmy się na pokładzie, aby oddać cześć polskim 
marynarzom, którzy w tym miejscu dopełnili dni i lat swojego 
życia. Przed laty ich okręt ... w tym miejscu zakończył swój rejs 
i poszedł na dno.

Będąc kolejnym pokoleniem marynarzy, z dumą wspomina-
my ofiarę życia tych, którzy odeszli na wieczną wachtę.

Chcemy być godni naszych poprzedników nosząc polski 
mundur i służąc pod biało-czerwoną banderą. Rzucamy na wodę 
te kwiaty i wieniec uwity z polskich świerków, które są świadec-
twem naszej pamięci i wdzięczności.

Módlmy się: Panie wejrzyj na nas modlących się za maryna-
rzy, którzy dla Ojczyzny i dla swych braci nie szczędzili swego 
życia. Boże pobłogosław + te kwiaty i wieniec, które złożymy 
na wodzie jako znak naszej modlitewnej pamięci o zmarłych 
marynarzach, pełniących do końca swoją służbę. Zmarłych ob-
darz życiem wiecznym, a nas żyjących błogosław na drodze do 
portu wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.





ROZDZIAŁ VII

PIEŚNI I HYMNY KOŚCIELNE

Pieśni na adwent

ARCHANIOŁ BOŻY, GABRIEL, * Posłan do Panny Ma-
ryi, * Z Majestatu Trójcy Świętej, * Tak sprawował poselstwo 
k’Niej * „Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, * Pan jest z Tobą, to 
rzecz pewna”. 

Panna się wielce zdumiała * Z poselstwa, które słyszała. * 
Pokorniuchno się skłoniła; * Jako Panna wstrzemięźliwa * Za-
smuciła się z tej mowy, * Nic nie rzekła Aniołowi. 

Ale poseł z wysokości, * Napełnion Boskiej mądrości, * 
Rzekł Jej: Nie bój się Maryjo, * Najszczęśliwszaś, Panno miła, 
* Znalazłaś łaskę u Pana, * Oto poczniesz Jego Syna. 

ZDROWAŚ BĄDŹ MARYJA, * Niebieska lilia, * Panu 
Bogu miła, * Matko litościwa * Tyś jest nasza ucieczka * Naj-
świętsza Maryja. 

Maryja wielebna, * Ukaż drogę pewną * Przykazania Twe-
go * Boga wszechmocnego, * On ci wszystka nadzieja * Zba-
wienia naszego.

Pieśni na Boże narodzenie

DZISIAJ W BETLEJEM WESOŁA NOWINA * Że Panna 
czysta porodziła Syna.
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Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * Anieli grają, kró-
le witają, * Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, * Cuda, cuda 
ogłaszają. 

Maryja Panna Dzieciątko piastuje * I Józef święty Ono pie-
lęgnuje * Ref. 

Choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, * Przecież On wkrót-
ce ludzi oswobodzi. * Ref. 

I Trzej Królowie od wschodu przybyli * I dary Panu kosz-
towne złożyli. * Ref. 

Pójdźmy też i my przywitać Jezusa, * Króla nad królmi, 
uwielbić Chrystusa. * Ref.

WŚRÓD NOCNEJ CISZY głos się rozchodzi: * Wstańcie, 
pasterze, Bóg się wam rodzi, * Czym prędzej się wybierajcie, * 
Do Betlejem pośpieszajcie, * Przywitać Pana. 

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie * Z wszystkimi znaki, 
danymi sobie. * Jako Bogu cześć Mu dali, * A witając, zawołali 
* Z wielkiej radości: 

Ach witaj, Zbawco z dawna żądany, * Wiele tysięcy lat wy-
glądany! * Na Ciebie króle, prorocy * Czekali, a Tyś tej nocy * 
Nam się objawił”. 

I my czekamy na Ciebie, Pana, * A skoro przyjdziesz na 
głos kapłana, * Padniemy na twarz przed Tobą, * Wierząc, żeś 
jest pod osłoną * Chleba i wina.

Pieśni na wielki Post i na czas Pokuty

OGRODZIE OLIWNY, * Widok w tobie dziwny: * Widzę 
Pana mego * Na twarz upadłego. * Tęskność, smutek, strach Go 
ściska, * Krwawy pot z Niego wyciska, * Ach, Jezu mdlejący, * 
Prawieś konający! 
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Kielich gorzkiej męki * Z Ojca Twego ręki * Ochotnie 
przyjmujesz, * Za nas ofiarujesz; * Anioł Ci się z nieba zjawia, * 
O męce z Tobą rozmawia; * Ach, Jezu strwożony, * Przed męką 
zmęczony.

ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY * Święty a nieśmier-
telny! * Zmiłuj się nad nami! (Ref.)

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, * Wybaw nas Panie! * 
Ref.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, * Zachowaj nas Panie! 
* Ref. 

My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, * Wysłuchaj nas, Panie! 
* Ref. 

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, * 
Prosimy Cię, Panie! * Ref. 

Abyś ludowi Twemu pogody (deszczu, pokoju, zdrowia) 
udzielić raczył, * Prosimy Cię, Panie! * Ref. 

Abyś lud Twój od pijaństwa zachować raczył, * Prosimy 
Cię, Panie! * Ref. 

Jezu przepuść! Jezu wysłuchaj! * O Jezu! Jezu, Jezu, * Zmi-
łuj się nad nami! (3 razy) * Ref. 

Matko uproś! Matko, ubłagaj! * O Matko Boża, * Przyczyń 
się za nami! * Ref.

WISI NA KRZYŻU Pan, Stwórca nieba, * Płakać za grze-
chy, człowiecze potrzeba, * Ach, ach, na krzyżu umiera: * Jezus 
oczy swe zawiera. 

Najświętsze członki i wszystko ciało * Okrutnie zbite na 
krzyżu wisiało! * Ach, ach, dla ciebie człowiecze! * Z boku 
Krew Jezusa ciecze. 

Ostrą koroną skronie zranione, * Język zapiekły i usta spra-
gnione. * Ach, ach, dla mojej swawoli * Jezus umiera i boli. 
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Woła i kona, łzy z oczu leje, * Pod krzyżem Matka Bolesna 
truchleje. * Ach, ach, sprośne złości moje * Sprawiły te niepo-
koje. 

Więc się poprawię, Ty łaski dodaj. * Życia świętego dobry 
sposób podaj. * Ach, ach, tu kres złości moich. * Przy nogach 
przybitych Twoich.

Pieśni na wielkanoc

NIE ZNA ŚMIERCI PAN ŻYWOTA, * Chociaż przeszedł 
przez jej wrota. * Rozerwała grobu pęta ręka święta. * Alleluja! 

Adamie, dług twój spłacony, * Okup ludzki dokończony * 
Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi twymi. * Alleluja! 

Próżno żołnierze strzeżecie, * W tym grobie Go nie znajdzie-
cie; * Wstał, przeniknął skalne mury, Bóg natury. * Alleluja! 

On znowu na ludzkie plemię * I na miłą patrzy ziemię; * 
Która drogo dziś przybrana kosztem Pana. * Alleluja! 

Przez Twe święte Zmartwychwstanie, * Z grzechów po-
wstać daj nam, Panie, * Potem z Tobą królowanie. * Alleluja!

ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, piekła i szatana, * Wychodzi  
z grobu dnia trzeciego z rana. * Naród niewierny twoży się prze-
strasza, * Na cud Jonasza. * Alleluja! 

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, * Anioł zstępuje, 
niewiasty pociesza; * Patrzcie mówi im, grób ten próżny został, 
* Pan z martwych powstał”. * Alleluja! 

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, * Gdy Pan Zbawiciel 
tryumfuje w chwale; * Ojcu swojemu już uczynił zadość, * Nam 
niesie radość, * Alleluja!
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Pieśni ku czci najświętszego sakramentu

BĄDŹŻE POZDROWIONA, HOSTIO ŻYWA, * W której 
Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.

Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi, * Tyś jest Bóg prawdziwy w 
świętej Hostyi. 

Bądźże pozdrowione drzewo żywota! * Niech kwitnie nie-
winność anielska cnota, Ref. 

Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, * Zbaw nas, gdy miecz 
Pański na złych się sroży! Ref. 

Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie, * W tym tu Sakra-
mencie wielbimy Ciebie! Ref.

O ZBAWCZA HOSTIO GODNA CZCI, * Co lud do nie-
bios wiedziesz bram, * Znój srogi nęka wiernych Ci, * Więc siłę, 
pomoc ześlij nam. 

Jednemu w Trójcy Władcy ziem, * Niech będzie chwała w 
każdy czas; * Niech On wieczystym życiem swym * W ojczyź-
nie rajskiej darzy nas. Amen.

PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM * Upadajmy 
wszyscy wraz, * Niech przed Nowym Testamentem, starych 
praw ustąpi czas, * Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni 
wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi, * Hołd po wszystkie nieśmy dni: * 
Niech podaje wiek wiekowi, * Hymn tryumfu, dzięki czci; * 
A równemu im Duchowi, * Niechaj wieczna chwała brzmi. 
Amen.

U DRZWI TWOICH STOJĘ PANIE! * Czekam na Twe 
zmiłowanie, * Który pod postacią chleba, * Prawdziwy Bóg je-
steś z nieba. 
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W tej Hostyi jest Bóg żywy, * Choć ukryty, lecz prawdziwy, 
* W tym Najświętszym Sakramencie * Z nieba stawa w tym 
momencie. 

Jak wielki cud Bóg uczynił, * Gdy chleb w Ciało swe prze-
mienił, * A nam pożywać zostawił, * Ażeby nas przez to zbawił. 

Święty, Mocny, Nieśmiertelny! * W majestacie swym nie-
zmierny! * Aniołowie się lękają, * Gdy na Jego twarz patrzają.

Pieśni maryjne

KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ ŚPIEWAJMY, * Różami 
uwieńczmy Jej skroń, * Jej serca w ofierze składajmy, * Ze łza-
mi wołajmy doń. * O Maryjo bądź nam pozdrowiona, * Bądź Ty 
zawsze Matką nam. 

Przez Ciebie, o Matko miłości, * Łask wszelkich udziela 
nam Bóg; * A my Ci hołd dajem wdzięczności, * Upadłszy do 
Twoich nóg; * O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała, * Wszelkich cnót 
rozlewasz woń. 

O Tronie Boga wszechmocnego, * O słońce nadziei i łask; 
* O różdżko przedziwna Jessego, * Jak wielki cnót Twych jest 
blask! * O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, * Bądź Ty zawsze 
Matką nam!

Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ, MARYJO!, * Ty 
za nami przemów słowo, Maryjo! * Ociemniałym podaj rękę, * 
Niewytrwałym skracaj mękę , * Twe Królestwo weź w porękę, 
* Maryjo! 

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo, * Tyleś Matko, wy-
cierpiała, Maryjo! * Przez Twego Syna konanie * Uproś sercom 
zmartwychwstanie, * W ojców wierze daj wytrwanie, * Maryjo! 
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Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, * Ty za nami prze-
mów słowo, Maryjo! * Miej w opiece naród cały, * Który żyje 
dla Twej chwały, * Niech rozwija się wspaniały, * Maryjo!

Hymny

BOGURODZICA DZIEWICA, Bogiem sławiena Maryja, * 
U twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja ! * Zyszczy 
nam, spuści nam. * Kyrie eleison. 

Twego dziela Krzciciela, Bożyszcze, * Usłysz głosy, napełń 
myśli człowiecze. * Słysz modlitwę, jąż nosimy, * A dać raczy, 
Jegoż prosimy: * A na świecie zbożny pobyt, * Po żywocie raj-
ski przebyt. * Kyrie eleison.

BOŻE, COŚ POLSKĘ przez tak liczne wieki * Otaczał bla-
skiem potęgi i chwały, * Coś ją osłaniał tarczą swej opieki * Od 
nieszczęść, które pognębić ją miały, * Przed Twe ołtarze zano-
sim błaganie; * Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY * Czas strząsnąć 
zwątpienia już pleśń. * Niech w sercach zagorze znicz wiary, *  
I gromka niech ozwie się pieśń.

Spod znaku Maryi rycerski my huf, * Błogosław nam Chry-
ste na bój. * Stajemy, jak ojce, by służyć Ci znów. * My Polska, 
my naród, lud Twój!

Już świta, już grają pobudki, * Już Jezus przybliża się k’nam. 
* Żyj święta radości, precz smutki, * Pan idzie i pierzcha w cień 
kłam.

Pan idzie słoneczność rozlewa się w krąg, * Pan idzie na 
świata siąść tron. * Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk, * 
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon!
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O Bogarodzico, Dziewico, * Tchnij siłę w Maryjny ten zew. 
* Z otwartą stajemy przyłbicą, * I serca Ci niesiem i krew.

Siać miłość będziemy, wśród burzy i słot, * W zwycięski Ty 
powiedź nas szlak, * A gdy nam tchu będzie i mocy już brak, * 
Do nieba pokieruj nasz lot.

CIEBIE, BOGA WYSŁAWIAMY, * Tobie Panu wieczna 
chwała, * Ciebie, Ojca niebios bramy, * Ciebie wielbi ziemia 
cała. 

Tobie wszyscy Aniołowie * Tobie Moce i Niebiosy, * Che-
ruby, Serafinowie, * Ślą wieczystej pieśni głosy. 

Święty, Święty nad Świętymi * Bóg Zastępów, Król łaska-
wy, * Pełne niebo z kręgiem ziemi * Majestatu Twojej sławy. 

Apostołów Tobie rzesza, * Chór proroków, pełen chwały, * 
Tobie hołdy nieść pośpiesza * Męczenników orszak biały. 

Ciebie poprzez okrąg ziemi, * Z głębi serca, ile zdoła, * 
Głosy ludów zgodzonymi * Wielbi święta pieśń Kościoła. 

Niezmierzonej Ojca chwały, * Syna Słowo wiekuiste, * 
Z Duchem wszechświat wielbi cały: * Królem chwały Tyś, o 
Chryste. 

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; * By świat zbawić swoim 
zgonem. * Przyoblókłszy się w człowieka, * Nie wzgardziłeś 
Panny łonem. 

Tyś pokruszył śmierci wrota, * Starł jej oścień w męki do-
bie, * I rajskiego kraj żywota * Otworzyłeś wiernym sobie. 

Po prawicy siedzisz Boga, * W chwale Ojca, Syn Jedyny, 
* Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, * Przyjdziesz sądzić ludzkie 
czyny. 

Prosim słudzy łask niegodni, * Wspomóż, obmyj grzech, co 
plami, * Gdyś odkupił nas od zbrodni * Drogiej swojej Krwi 
strugami. 
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Ze świętymi w blaskach mocy, * Wiecznej chwały zlej nam 
zdroje, * Zbaw, o Panie, lud sierocy, * Błogosław dziedzictwo 
swoje. 

Rządź je, broń po wszystkie lata, * Prowadź w niebios bło-
gie bramy, * My w dzień każdy, Władco świata, * Imię Twoje 
wysławiamy. 

Po wiek wieków nie ustanie * Pieśń, co sławi Twoje czy-
ny, * O, w dniu onym racz nas, Panie, * Od wszelakiej ustrzec 
winy! 

Zjaw swą litość w życiu całym * Tym, co żebrzą Twej opie-
ki, * W Tobie, Panie, zaufałem, * Nie zawstydzę się na wieki!

MY CHCEMY BOGA, Święta Pani! * O, usłysz Twoich 
dzieci śpiew! * My, Twoi słudzy ukochani. * Za wiarę damy 
życie, krew. 

Ref. Błogosław, Święta Pani! * Błogosław wszelki stan! * 
My chcemy Boga, my poddani! * On naszym królem, On nasz 
Pan. 

My chcemy Boga w rodzin kole, * W troskach rodziców, 
w dziatek snach; * My chcemy Boga w książce, w szkole, *  
W godzinach wytchnień, w pracy dniach. * Ref. 

My chcemy Boga w naszym kraju, * Wśród starodawnych 
polskich strzech, * W polskim języku i zwyczaju, * Niech Boga 
wielbi chrobry Lech. * Ref. 

O PANIE, KTÓRYŚ JEST NA NIEBIE, * Wyciągnij spra-
wiedliwą dłoń. * Wołamy z cudzych stron do Ciebie, *  O polski 
dach i polską broń. * O Boże skrusz ten miecz co siekł nasz kraj, 
* Do wolnej Polski nam powrócić daj. * By stał się twierdzą 
nowej siły, * Nasz dom, nasz dom.
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O STWORZYCIELU DUCHU, PRZYJDŹ, * Nawiedź dusz 
wiernych Tobie krąg, * Niebieską łaskę zesłać racz * Sercom, co 
dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan, * I najwyższego Boga dar, * 
Tyś namaszczeniem naszych dusz, * Zdrój żywy, miłość, ognia 
żar. 

Ty darzysz łaską siedemkroć, * Bo moc z prawicy Ojca 
masz; * Przez Ojca obiecany nam, * Mową wzbogacasz język 
nasz. 

Światłem rozjaśnij naszą myśl, * W sercu nam miłość świę-
tą wlej, * I wątłą słabość naszych ciał, * Pokrzep stałością mocy 
swej. 

Nieprzyjaciela odpędź w dal * I Twym pokojem obdarz 
wraz; * Niech w drodze za przewodem Twym, * Miniemy zło, 
co kusi nas. 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, * Daj, by i Syn poznany 
był, * I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, * Niech wyznajemy z 
wszystkich sił. 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, * Synowi, który zmar-
twychwstał, * I Temu, co pociesza nas, * Niech hołd wieczy-
stych płynie chwał. Amen.



INDEKS RZECZOWY
Adwent:
 Nowenna do Dzieciątka Jezus  ..................................... 105

Aspersja niedzielna  .............................................................. 45

Asysta honorowa: 
 Skład asysty pontyfikalnej żołnierzy  ........................... 322
 Skład asysty zwykłej żołnierzy  .................................... 322
 Sygnalista w czasie liturgii  .......................................... 320
 Zachowanie się asysty honorowej 
  w czasie uroczystości patriotyczno-religijnych  .......  319

Bierzmowanie  ..................................................................... 194

Biskup: 
 Modlitwa za biskupa polowego  ................................... 294
 Modlitwa za biskupów  ................................................. 295

Błogosławieni:
 Józef Stanek  ................................................................. 157
 Karolina Kózkówna  ..................................................... 167
 Stanisław Papczyński  ................................................... 153
 Stefan W. Frelichowski  ................................................ 152
 Władysław Miegoń  ...................................................... 155

Błogosławieństwa:
 – ołtarza i pozostałych elementów prezbiterium  ......... 312
 – opłatków wigilijnych  ................................................ 111
 – nowego mieszkania (domu)  ...................................... 311



342 Indeks rzeczowy

 – pomnika lub tablicy pamiątkowej 
  za poległych w obronie Ojczyzny  ........................ 327
 – po promocji  ............................................................... 325
 – po przysiędze (ślubowaniu)  ...................................... 322

Boże Narodzenie:
 Błogosławieństwo opłatków wigilijnych  ..................... 111
 Pieśni na Boże Narodzenie  .......................................... 331

Ceremoniał wojskowy:
 Asysta honorowa  .......................................................... 319
 Błogosławieństwo pomnika lub tablicy pamiątkowej 
  za poległych w obronie Ojczyzny  ........................ 327
 Błogosławieństwo po promocji  .................................... 325
 Błogosławieństwo po przysiędze (ślubowaniu)  ........... 322
 Postawy przyjmowane 
  przez żołnierzy podczas liturgii  ............................ 321
 Poświęcenie okrętu  ...................................................... 328
 Poświęcenie sztandaru wojskowego  ............................ 325
 Poświęcenie wieńca na morzu  ..................................... 329
 Skład asysty pontyfikalnej żołnierzy  ........................... 322
 Skład asysty zwykłej żołnierzy  .................................... 322
 Sygnalista w czasie liturgii  .......................................... 320
 Uroczystości wojskowe  ............................................... 322
 Zachowanie się asysty honorowej w czasie 
  uroczystości patriotyczno-religijnych  ................... 319
 Zasady noszenia nakrycia głowy 
  w czasie celebracji liturgicznej w świątyni  .......... 321

Chorzy:
 Modlitwa o cierpliwość w cierpieniu  ........................... 281
 Modlitwa o dobre przyjmowanie cierpień  ................... 383
 Modlitwa o dobre znoszenie choroby  .......................... 284



343Indeks rzeczowy

 Modlitwa za cierpiących i chorych  .............................. 295

Chrzest:
 Chrzest dziecka  ............................................................ 181
 Obrzęd wtajemniczenia dorosłych  ............................... 186

Cierpienie:
 Modlitwa o cierpliwość w cierpieniu  ........................... 281
 Modlitwa o dobre przyjmowanie cierpień  ................... 283
 Modlitwa za cierpiących i chorych  .............................. 295
 Modlitwa za naszych braci cierpiących  ....................... 296
 Modlitwa w cierpieniu  ................................................. 293

Czas:
 Modlitwa o dobre używanie czasu  ............................... 283

Dom:
 Błogosławieństwo nowego mieszkania (domu)  ........... 311

Duch Święty:
 Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego  ................ 288

Formularze mszalne w języku polskim:
 O Najświętszej Maryi Pannie  ........................................  25
 O 108 Męczennikach  ....................................................  29
 O zachowanie pokoju i sprawiedliwości  .......................  32
 Pogrzebowa poza okresem wielkanocnym  ...................  42
 W czasie wojny i niepokojów  .......................................  35
 Za chorych  ....................................................................  39
 Za przebywających w niewoli  ......................................  38



344 Indeks rzeczowy

Formularze mszalne w języku angielskim:
 Common of the blessed Virgin Mary  ............................  55
 For peace and justice  .....................................................  57
 Funeral Mass outside of the Easter Season  ...................  59
 In the time of the war or civil disturbance  ....................  58

Formularze mszalne w języku łacińskim:
 Commune festorum Beatae Mariae Virginis  ................ 103
 Messa pro pace  ............................................................. 104

Formularze mszalne w języku włoskim:
 La Messa della Maria Madre del Signore  .....................  88
 La Messa per la Pace e la Giustizia  ..............................  92

Hymny:
 Bogurodzica  ................................................................. 337
 Boże, coś Polskę  .......................................................... 337
 Ciebie, Boga wysławiamy  ........................................... 338
 Hymn Polski .................................................................  ???

Jan Paweł II:
 Modlitwa o beatyfikację 
  i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II  ............ 281

Jedność:
 Modlitwa o jedność i pokój  .......................................... 285
 Modlitwa o pojednanie  ................................................ 287

Jezus Chrystus:
 Poświęcenie obrazu lub figury Chrystusa Pana  ........... 314

Krzyż:
 Poświęcenie krzyża  ...................................................... 313



345Indeks rzeczowy

Litanie:
 – do Ducha Świętego  ................................................... 268
 – do Dzieciątka Jezus  ................................................... 262
 – do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana  ....................... 264
 – do Najświętszego Imienia Jezus  ............................... 259
 – do Najświętszego Serca Pana Jezusa  ........................ 266
 – Loretańska do Najświętszej Maryi Panny  ................. 270
 – do Świętego Judy Tadeusza  ...................................... 274
 – do Świętego Józefa  ................................................... 272
 – do Wszystkich Świętych  ........................................... 276

Lotnik:
 Modlitwa lotników  ....................................................... 279
 Modlitwa za poległych lotników  ................................. 298

Małżeństwo:
 Modlitwa małżonków  .................................................. 279
 Sakrament małżeństwa w języku angielskim  .............. 232
 Sakrament małżeństwa w języku niemieckim  ............. 234
 Sakrament małżeństwa w języku polskim  ................... 223
 Sakrament małżeństwa w języku włoskim  .................. 236

Maryja, Matka Boża:
 Matka Boża Loretańska  ...............................................  ???
 Matka Boża Nieustającej Pomocy  ...............................  ???
 Poświęcenie obrazu lub figury Matki Bożej  ................ 314

Mądrość:
 Modlitwa o mądrość  .................................................... 285

Mąż:
 Modlitwa o dobrego męża  ...........................................  ???
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Miłosierdzie Boże:
 Koronka do Miłosierdzia Bożego  ................................ 258

Miłość:
 Modlitwa o miłość bliźnich  ......................................... 286

Młodzież:
 Modlitwa młodych  ....................................................... 280

Msza Święta (części stałe):
 – w języku angielskim  ..................................................  47
 – w języku łacińskim  ....................................................  96
 – w języku niemieckim  .................................................  60
 – w języku polskim  .......................................................  17
 – w języku włoskim  ......................................................  80

Nabożeństwa:
 Droga Krzyżowa  .......................................................... 128
 Gorzkie Żale  ................................................................. 120
 Nabożeństwo pokutne  .................................................. 215
 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  ......... 174 
 Pierwszy Piątek Miesiąca  ............................................ 178

Najświętszy Sakrament:
 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
  w intencji Ojczyzny  .............................................. 206 
 Pierwsza Komunia Święta  ........................................... 203

Namaszczenie chorych  ....................................................... 218

Nowenna:
 do Ducha Świętego  ...................................................... 135
 do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  .......................... 174 
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Nowy Rok:
 Modlitwa o błogosławieństwo na Nowy Rok  .............. 115
 Modlitwa na Nowy Rok (1)  ......................................... 280
 Modlitwa na Nowy Rok (2)  .........................................  ???

Obraz lub figura:
 Poświęcenie obrazu lub figury Chrystusa Pana  ........... 314
 Poświęcenie obrazu lub figury Matki Bożej  ................ 314
 Poświęcenie obrazu lub figury Świętego  ..................... 314

Ojciec Święty:
 Modlitwa o beatyfikację i kanonizację 
  Sługi Bożego Jana Pawła II  .................................. 281
 Modlitwa za Ojca Świętego  ......................................... 297

Ojczyzna:
 Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi  .....................  297
 Modlitwa za Ojczyznę  .................................................  ??? 
 Modlitwa za rządzących państwem  ............................. 301

Ołtarz:
 Błogosławieństwo ołtarza 
  i pozostałych elementów prezbiterium  ................. 312

Organy:
 Poświęcenie organów  ................................................... 315

Pacierz:
 Codzienny pacierz  ........................................................ 249

Patron
 Modlitwa o wstawiennictwo świętego 
  patrona (patronki)  ................................................. 290
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Pieśni:
 Archanioł Boży Gabriel  ............................................... 331
 Bądźże pozdrowiona  .................................................... 335
 Dzisiaj w Betlejem  ....................................................... 331
 Królowej Anielskiej śpiewajmy  ................................... 336
 Nie zna śmierci Pan żywota  ......................................... 334
 Ogrodzie oliwny  ........................................................... 332
 U drzwi Twoich  ............................................................ 335
 Wisi na Krzyżu  ............................................................. 333
 Wśród nocnej ciszy  ...................................................... 332
 Z dawna Polski Tyś Królową  ....................................... 336
 Zdrowaś bądź Maryja  .................................................. 331
 Zwycięzca śmierci  ....................................................... 334

Podróż:
 Modlitwa przed podróżą  .............................................. 291

Pogoda:
 Modlitwa o dobrą pogodę  ............................................ 283

Pogrzeb chrześcijański  ...................................................... 238

Pokój:
 Modlitwa o dar pokoju  ................................................. 282
 Modlitwa o jedność i pokój  .......................................... 285 
 Modlitwa o pokój  ......................................................... 287 
 Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju  ........ 303

Pokuta:
 Nabożeństwo pokutne  .................................................. 215 
 Obrzęd pojednania jednego penitenta  .......................... 209 
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 Obrzęd pojednania wielu penitentów 
  z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem  ................. 210 
 Rachunek sumienia  ...................................................... 210 

Policja:
 Modlitwa policjanta  ...................................................... ??? 
 Modlitwa za zmarłych i poległych policjantów  ........... 302

Posiłek:
 Modlitwa przed i po posiłku  ........................................ 291

Poświęcenie:
 – krzyża medalików i innych odznak religijnych  ........  ???
 – obrazu lub figury Chrystusa Pana  ............................. 314 
 – obrazu lub figury Matki Bożej  .................................. 314 
 – obrazu lub figury Świętego  ....................................... 314 
 – okrętu  ........................................................................ 328 
 – organów  ..................................................................... 315 
 – pokarmów wielkanocnych  ........................................ 134 
 – różańca Najświętszej Maryi Panny  ............................ ??? 
 – sztandaru wojskowego  .............................................. 325 
 – wieńca na morzu  ....................................................... 329 
 – wszelkich religijnych przedmiotów  ........................... ??? 

Powołanie:
 Modlitwa o nowe powołania  ........................................ 287 

Procesja:
 – na Boże Ciało  ............................................................. ??? 
 – na cmentarz w uroczystość Wszystkich Świętych  .....145 



350 Indeks rzeczowy

Przysięga wojskowa:
 Błogosławieństwo po przysiędze (ślubowaniu)  ........... 322

Różaniec:
 Poświęcenie różańca Najświętszej Maryi Panny  ..........317 
Różaniec (części)  ................................................................. 304 

Sakramenty:
 Chrzest  ......................................................................... 181 
 Bierzmowanie  .............................................................. 194 
 Małżeństwo  .................................................................. 223 
 Najświętszy Sakrament  ................................................ 200 
 Namaszczenie chorych  ................................................. 218 
 Pokuta  .......................................................................... 209 

Służba wojskowa:
 Modlitwa o szczęśliwą służbę wojskową  .................... 289 

Służba zdrowia:
 Modlitwa za służbę zdrowia  ........................................ 301 

Stary Rok:
 Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego  ... 112

Sztandar:
 Poświęcenie sztandaru wojskowego  ............................ 325 

Śmierć:
 Modlitwa o śmierć szczęśliwą  ..................................... 289 

Święci:
 Albert Chmielowski  ..................................................... 158 
 Barbara  ......................................................................... 171 
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 Mateusz Apostoł  ........................................................... 163 
 Michał Archanioł  ......................................................... 164 
 Rafał Kalinowski  ......................................................... 169 
 Poświęcenie obrazu lub figury Świętego  ..................... 314 

Tadeusz Kościuszko:
 Modlitwa Tadeusza Kościuszki  ................................... 293 

Wiara
 Modlitwa o wiarę  ........................................................  290

Wielkanoc:
 Poświęcenie pokarmów wielkanocnych  ...................... 134 

Wielki Post:
 Droga Krzyżowa  .......................................................... 128 
 Gorzkie Żale  ................................................................. 120 

Żołnierz:
 Modlitwa za poległych żołnierzy  ................................. 299 
 Postawy przyjmowane 
  przez żołnierzy podczas liturgii  ............................ 321 
 Sygnalista w czasie liturgii  .......................................... 320 
 Skład asysty pontyfikalnej żołnierzy  ........................... 322 
 Skład asysty zwykłej żołnierzy  .................................... 322 


