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Przewidziane programem rekolekcji i nawiedzenia formularze mszalne
i czytania można używać we wszystkie dni roku liturgicznego z wyjątkiem:
1. Uroczystości
2. Niedziel Okresu Wielkanocy, Wielkiego Postu i Adwentu
3. Świąt Pańskich
4. Dni Wielkiego Tygodnia, Oktawy Wielkanocy i Oktawy Bożego Narodzenia
5. Środy Popielcowej i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych
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Pierwszy dzień rekolekcji

PRZYJĄĆ MOC KRZYŻA
MSZA O NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA
Szaty czerwone.
ANTYFONA NA WEJŚCIE
Por. Ap 5, 9-10
Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją, * ludzi pochodzących z każdego pokolenia,
języka, ludu i narodu * i uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego
Boga. (O. W. Alleluja.)
KOLEKTA
Boże, Ty odkupiłeś wszystkich ludzi Najdroższą Krwią Twojego Syna, †
zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia,* abyśmy nieustannie czcząc
tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 42, 1-7

Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
«Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; on przyniesie narodom
Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na
dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na
ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy».
Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz
z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej
chodzą:
«Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i u-kształtowałem,
ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył
oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych,
co mieszkają w ciemności».
Oto słowo Boże.
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PSALM RESPONSORYJNY

Ps 27 (26), 1. 2. 3. 13-14 (R.: la)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
Refren.
Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
którzy chcą mnie pożreć,
oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele *
chwieją się i padają.
Refren.
Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
nawet wtedy zachowam swą ufność.
Refren.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

Flp 2, 6-11

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać
sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany
za człowieka, uniżył siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci
krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich
i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest
Panem ku chwale Boga Ojca.
Oto słowo Boże.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Mk 15, 20b – 39

EWANGELIA
Droga krzyżowa i śmierć Jezusa

 Słowa Ewangelii według św. Marka.
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego
Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola i właśnie
przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota,
to znaczy Miejsce Czaszki.
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali
Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał
zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem
Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch
złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło
się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami,
mówiąc: Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,
zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz
z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie
może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy
widzieli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny
dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi,
lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś
pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić mówiąc:
Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć
z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który
stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie,
ten człowiek był Synem Bożym.
Oto słowo Pańskie.
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MODLITWA WIERNYCH
CELEBRANS: Jak setnik z dzisiejszej Ewangelii stajemy pod krzyżem Pana
Jezusa i wyznajemy wiarę w Jego zbawczą moc. Ufając potędze krzyża
Pańskiego módlmy się śpiewając (mówiąc) razem: Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
1. Panie Jezu, Ty umarłeś na krzyżu, aby zgromadzić w jedno wspólnotę
Kościoła, zachowaj wśród swoich dzieci żywą wiarę w moc Twojej męki.
Któryś za nas cierpiał rany …
2. Panie Jezu, Ty umarłeś na krzyżu za wszystkich ludzi, spraw by w naszej
ojczyźnie nikt nie szydził z Twojego krzyża. Któryś za nas cierpiał rany …
3. Panie Jezu, Ty umarłeś na krzyżu, aby doskonale objawić Twoją miłość do
grzesznych ludzi, pozwól w krzyżu odnaleźć nadzieję naszym braciom
pogrążonym w rozpaczy. Któryś za nas cierpiał rany …
4. Panie Jezu, Ty umarłeś na krzyżu, abyśmy na nowo otrzymali utracone przez
grzech życie, obdarz pełnią życia w niebie naszych bliskich zmarłych. Któryś za
nas cierpiał rany …
5. Panie Jezu, Ty umarłeś na krzyżu, aby nas pojednać z Ojcem, dopomóż nam
abyśmy kontemplując Twoją mękę, grzechy nasze z ufnością wyznawali
i żałowali za nie szczerze. Któryś za nas cierpiał rany …
CELEBRANS: Chryste, Panie Ty jesteś prawdziwie Synem Bożym. Wierzymy,
żeś przez hańbę krzyża wszedł do wiecznej chwały. Przyjmij nasze błaganie
o miłosierdzie i wspomnij na nas łaskawie w Twoim królestwie, gdzie choć
umęczony i zabity to jednak zmartwychwstały zawsze żyjesz i królujesz na
wieki wieków.
Amen.
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MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, przynosimy Tobie nasze dary, † aby przez
eucharystyczną Ofiarę zbliżyć się do Jezusa, Pośrednika Nowego Przymierza, *
i oczyścić się w Jego Krwi, dającej zbawienie. Który żyje i króluje na wieki
wieków.
PREFACJA O MĘCE PAŃSKIEJ
Potęga Krzyża
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 zbawienne, * abyśmy
zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże,
* Królu wiecznej chwały.
Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który odtąd
może wychwalać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem *
i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie,
z radością wołając:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia
chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię
Pańskie. * Hosanna na wysokości.
I MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Por. 1 Kor 10, 16
Kielich błogosławieństwa, nad którym składamy dziękczynienie, * jest
udziałem we Krwi Chrystusa. * Chleb, który łamiemy, * jest udziałem w Ciele
Chrystusa. (O. W. Alleluja.)
MODLITWA PO KOMUNII
Boże, Ty nas pokrzepiłeś eucharystycznym Pokarmem i Napojem, †
prosimy Cię, niech Krew naszego Zbawiciela oczyści nas z grzechów * i stanie
się źródłem tryskającym na życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
albo:
Wszechmogący Boże, Ty nas pokrzepiłeś eucharystycznym Pokarmem
i Napojem, * broń od grozy nieprzyjaciół swoich wiernych, odkupionych
Najdroższą Krwią Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Celebracje Peregrynacji Krzyża
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Drugi dzień rekolekcji

PRZYJĄĆ OFIARĘ KRZYŻA
MSZA O CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM I WIECZNYM KAPŁANIE
Szaty białe
ANTYFONA NA WEJŚCIE
Ps 110(109), 4
Pan przysiągł i tego nie odwoła: * Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka. (O. W. Alleluja.)
KOLEKTA
Boże, Ty dla swojej chwały i zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa
najwyższym i wiecznym Kapłanem, † spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie
Krwią swoją, * z uczestnictwa w Ofierze eucharystycznej czerpał moc płynącą
z Jego Krzyża i Zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
PIERWSZE CZYTANIE

Ez 9, 1-7; 10, 18-22

Wizja zniszczenia Jerozolimy

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Pan wołał donośnie, tak że ja słyszałem: « Zbliżcie się, straże miasta,
każdy z niszczycielską bronią w ręku ». I oto przybyło sześciu mężów drogą od
górnej bramy, położonej po stronie północnej, każdy z własną niszczycielską
bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę,
z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu.
A chwała Boga izraelskiego uniosła się znad cherubów, na których
się znajdowała, do progu świątyni. Następnie zawoławszy męża odzianego
w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: « Przejdź przez
środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach
mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej
popełnianymi ».
Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście
i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości. Starca,
młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu. Nie dotykajcie
jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej
świątyni».
I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie
rzekł do nich: « Zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie
trupami! » Wyszli i zabijali w mieście.
Celebracje Peregrynacji Krzyża
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A chwała Pana odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami.
Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach,
a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu wschodniej bramy świątyni Pana,
a chwała Boga izraelskiego spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota
żywa, którą pod Bogiem izraelskim oglądałem nad rzeką Kebar, i poznałem,
że były to cheruby. Każdy miał po cztery oblicza i cztery skrzydła,
a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny
do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się
prosto przed siebie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Refren.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Refren.
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DRUGIE CZYTANIE

Rz 12, 1-2

Rozumna służba Boża

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje
na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby
Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest
dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 5, 10
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem
oni będą nazwani synami Bożymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Mt 10, 34—11, l

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem
przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę
z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.
Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien,
i kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce
znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Oto słowo Pańskie.
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MODLITWA WIERNYCH
CELEBRANS: Prośmy Ojca, przez Mękę Jego Syna, aby miłosiernie wysłuchał
* nasze błagania
1. Przez Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, prosimy
Cię Ojcze za Kościół. Wspieraj Ojca Świętego, naszych biskupów Józefa,
Adama i Mariana razem z kapłanami i wszystkimi, którzy noszą imię
chrześcijan. Niech pokarmem Kościoła będzie zawsze Twoja święta wola.
2. Przez Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa biczowanego, prosimy Cię Ojcze
o pokój na świecie. Ulituj się nad tymi, którzy cierpią z powodu ludzkiej
nienawiści, chciwości i żądzy władzy. Niech Krew Jezusowa uleczy wojenne
rany.
3. Przez Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa ukoronowanego cierniową
koroną, prosimy Cię Ojcze za będących w jakiejkolwiek potrzebie. Niech miłość
poruszy serca bogatych, aby pomagali biednym, odpowiedzialnych za porządek
społeczny, aby dbali o chorych, bezrobotnych i bezdomnych.
4. Przez Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa prowadzonego drogą krzyżową,
prosimy Cię Ojcze za ludzi młodych. Wspomagaj ich w poszukiwaniach sensu
życia i miłości, daj im nadzieję i piękne perspektywy. Niech odnajdą drogę do
Ciebie z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.
5. Przez Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa i jego śmierć na krzyżu, prosimy
Cię Ojcze za nas zgromadzonych na Eucharystii. Ożyw w nas poczucie
wspólnoty, nakarm nas słowem i Ciałem Jezusa. Niech Jego śmierć stanie się
w nas życiem.

CELEBRANS: Boże, Ty złączyłeś z Twoim cierpiącym Synem współcierpiącą
Matkę, † spraw, aby Twoi wierni, wyzwoleni od skutków grzechu
* rozpoczęli nowe życie wysłużone przez Mękę Zbawiciela. Który
żyje i króluje na wieki wieków.
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MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, †
ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, * spełnia się dzieło
naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII
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 zbawienne, *
abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, *
i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
On chciał, aby na wieki trwała pamiątka * zbawczej ofiary Krzyża, *
dlatego spożywając z Apostołami ostatnią wieczerzę * oddał się jako Baranek
bez skazy * na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. * W tym wielkim
Sakramencie * posilasz i uświęcasz swoich wiernych, * aby ludzi mieszkających
na jednej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość. * Przystępujemy
do Uczty sakramentalnej, * abyśmy przeniknięci Twoją łaską * stawali się
podobni do Chrystusa, naszego niebieskiego wzoru.
Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową *
i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi
wołając:
I MODLITWA EUCHARYSTYCZNA O TAJEMNICY POJEDNANIA
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
1 Kor 11, 24. 2
To jest Ciało moje za was wydane; * ten kielich jest Nowym
Przymierzem we Krwi mojej. * Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, *
na moją pamiątkę. (O. W. Alleluja.)
MODLITWA PO KOMUNII
Prosimy Cię, Boże, † przez uczestnictwo w tej Ofierze, którą Twój Syn
polecił składać na swoją pamiątkę, * uczyń nas samych wieczystym darem
dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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NABOŻEŃSTWO POKUTNE
Po zgromadzeniu się wiernych, gdy kapłan wchodzi do kościoła, śpiewa się, stosowną pieśń. Po zakończeniu śpiewu kapłan pozdrawia obecnych mówiąc:
Kapłan. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa,
który siebie samego wydał za nasze grzechy.
Wszyscy: I z duchem twoim.

Można również użyć pozdrowienia z obrzędów wstępnych Mszy św.
Następnie kapłan krótko poucza zebranych o znaczeniu i myśli przewodniej
obrzędu, a także o porządku, jaki należy zachować.
Kapłan zachęca wszystkich do modlitwy tymi lub podobnymi słowami:
Módlmy się, aby Bóg, który nas wzywa do nawrócenia, udzielił nam łaski
prawdziwej i owocnej pokuty.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Po czym kapłan odmawia
modlitwę:
Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby i odpuść nam grzechy, które przed Tobą
wyznajemy, abyśmy otrzymawszy przebaczenie, mogli zaznać pokoju.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
albo:
Udziel nam, Boże, swojego Ducha, niech On oczyści nas przez pokutę
i przemieni w żywą ofiarę dla Ciebie, abyśmy przez Niego ożywieni, mogli Cię
wyznawać i wielbić na każdym miejscu, bo jesteś pełen chwały
i miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
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PIERWSZE CZYTANIE

Pwt 30, 15 - 20

Wybierajcie życie.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz powiedział do ludu: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie
i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować twego Pana
i Boga i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył
i mnożył się, a twój Pan Bóg będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz
posiąść.
Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał
pokłon obcym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno
zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu
Jordanu.
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami
życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, Pana, słuchając Jego
głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na
ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi
i Jakubowi".
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 143[142],1—2.5—6.7ab i 8ab.10 (R.: 10a)

Refren: Naucz mnie, Boże, pełnić Twoją wolę.
Usłysz, o Panie, modlitwę moją, †
w swojej wierności przyjmij moje błaganie,*
wysłuchaj mnie w swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi,*
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Refren: Naucz mnie, Boże, pełnić Twoją wolę.
Wspominam dni minione, †
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,*
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce,*
jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Refren: Naucz mnie, Boże, pełnić Twoją wolę.
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Wysłuchaj mnie prędko, Panie,*
albowiem duch mój omdlewa.
Daj mi o świcie doznać łaski Twojej,*
bo w Tobie pokładam nadzieję,
Refren: Naucz mnie, Boże, pełnić Twoją wolę.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę,*
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi*
po równej ziemi.
Refren. Naucz mnie, Boże, pełnić Twoją wolę.
Rz 6, 3 – 11

DRUGIE CZYTANIE
Umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali
chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał
z martwych dzięki chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim
złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne
zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego dała dawny nasz
człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli
w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również
żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie
umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu
tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla
grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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EWANGELIA

Mk 8, 34 - 9, l

Prawdziwi uczniowie Jezusa

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im:
« Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je;
a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją
duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem
wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie,
gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi ».
Mówił także do nich: « Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych,
co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».
Oto słowo Pańskie.
Następuje homilia, która wychodząc z tekstu czytań, powinna doprowadzić
penitentów do rachunku sumienia i do odnowy życia.
Kaplan:
Bracia i siostry, wyznajmy nasze grzechy i módlmy się jedni za drugich,
abyśmy otrzymali przebaczenie.
Wszyscy razem mówią:
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo
zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem:
bijąc się w piersi mówią:
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Dalej mówią:
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów
i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Kapłan:
Błagajmy pokornie miłosiernego Boga, który oczyszcza serca i uwalnia
pokutujących od więzów grzechu, aby udzielił przebaczenia winnym i uleczył
ich duchowe słabości. Wołajmy do Niego: Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nam dał łaskę prawdziwej pokuty.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
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Prosimy Cię, abyś nam, swoim sługom, udzielił przebaczenia i darował karę za
grzechy.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego
Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, aby wszyscy, którzy po chrzcie splamili się zmazą grzechu, wrócili
do pierwotnej niewinności.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, aby odzyskawszy nadzieję wiecznej chwały, zbliżyli się na nowo
do świętego ołtarza.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyśmy podtrzymywani przez Twoje sakramenty, zawsze byli
zjednoczeni z Chrystusem.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyśmy odnowieni przez Twoje miłosierdzie, byli wśród świata
świadkami Twojej miłości.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyśmy wiernie wypełniali Twoje przykazania, a w przyszłości
posiedli życie bez końca.
W. Wysłuchaj nas, Panie.
Kapłan:
Błagajmy Boga, naszego Ojca, słowami, których nauczył nas Chrystus,
aby odpuścił nam grzechy i uwolnił nas od wszelkiego zła.
Wszyscy: Ojcze nasz.
Kapłan kończy:
Boże, przyjdź z pomocą swoim sługom, aby ci, którzy uzna-ją się
za grzeszników, uwolnieni przez Kościół od wszelkiego grzechu, mogli składać
dziękczynienie w oczyszczonym sercu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Kapłan błogosławi wszystkich mówiąc:
Pan niech kieruje waszymi sercami w miłości Bożej i cierpliwości Chrystusa.
Wszyscy: Amen.
Abyście mogli rozwijać nowe życie i podobać się we wszystkim Bogu.
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Wszyscy: Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.
Diakon albo sam kapłan odsyła zgromadzenie:
Pan odpuścił wam grzechy. Idźcie w pokoju.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
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Trzeci dzień rekolekcji

DOŚWIADCZYĆ CHWAŁY KRZYŻA
NABOŻEŃSTWO POWITANIA KRZYŻA
STACJA I - KRZYŻ ZNAKIEM WIARY

Szaty czerwone. Lud pod przewodnictwem biskupa gromadzi się na zewnątrz
świątyni. Gdy zbliża się samochód – kaplica, biją dzwony, śpiewa się pieśń
„Zawitaj Ukrzyżowany”. Po wyjęciu krzyża podnosi się go do góry.
Kustosz krzyża (dziekan) śpiewa:
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Lud odpowiada:
Pójdźmy z pokłonem.
O ile to możliwe wszyscy klękają i modlą się w milczeniu przez krótką chwilę.
Śpiewa się antyfonę: Wielbimy Krzyż Twój Panie …. (3x)
W tym czasie biskup nakłada kadzidło i okadza krzyż. Diakon, Kustosz Krzyża
lub inny wyznaczony Kapłan śpiewa fragment ewangelii (bez błogosławieństwa
i zapowiedzi).
(J 3,14-17)
Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony».
Biskup: Bracia i siostry wspominając nasz chrzest ,przez który zostaliśmy
wszczepieni w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa uczyńmy teraz
z wiarą znak krzyża świętego.
Biskup śpiewa, a wszyscy żegnają się;
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Pokój z wami
Wszyscy: I z duchem Twoim
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Biskup odmawia modlitwę:
Módlmy się.
Prosimy Cię, Boże, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i ochraniaj mocą krzyża
wszystkich naznaczonych znakiem zwycięstwa Chrystusa. Niech strzegąc wiary
i wypełniając Twoje przykazania radują się z godności przybranych dzieci
Bożych. Przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Rusza procesja do kościoła w następującym porządku:
Ministrant z dymiącą kadzielnicą. Krzyż nawiedzenia otoczony ministrantami
niosącymi świece, biskup, kapłani, posługujący i lud. Śpiewa się pieśń: „Krzyżu
Chrystusa”
STACJA II - KRZYŻ BRAMĄ KOŚCIOŁA

Proboszcz śpiewa:
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Lud odpowiada:
Pójdźmy z pokłonem.
O ile to możliwe wszyscy klękają i modlą się w milczeniu przez krótką chwilę.
Śpiewa się antyfonę: Wielbimy Krzyż Twój Panie …. (3x)
W tym czasie biskup nakłada kadzidło i okadza krzyż. Śpiewa się kolejny
fragment ewangelii (bez błogosławieństwa i zapowiedzi).
(J 10, 1-5.9)
Jezus powiedział: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera
się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez
bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego
głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie
wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego
znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają
głosu obcych».
«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy,
którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich
owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony —
wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę.
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Biskup:
Módlmy się.
Boże Ty chciałeś, aby krzyż Twojego Syna otworzył zbłąkanej ludzkości bramy
królestwa niebieskiego. Spraw abyśmy trwając we wspólnocie Kościoła
zjednoczonej przez znak krzyż świętego mogli oddać Ci chwałę
w wiecznej świątyni niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Procesja idzie do ołtarza. Krzyż stawia się na ołtarzu.
„Krzyżu święty”

Śpiewa się pieśń:

STACJA III - KRZYŻ ŚWIĘTYM OŁTARZEM

Biskup śpiewa: Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Lud odpowiada: Pójdźmy z pokłonem.
O ile to możliwe wszyscy klękają i modlą się w milczeniu przez krótką chwilę
Śpiewa się antyfonę: Wielbimy Krzyż Twój Panie …. (3x)
W tym czasie Biskup nakłada kadzidło i okadza krzyż ołtarz, tak jak na początku
mszy świętej. Śpiewa się ostatni fragment ewangelii.
(J 19.16b-18. 28-30)
Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce
zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go
ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś
Jezusa.
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło
Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop
gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:
Wykonało się! I skłoniwszy głowę wyzionął ducha.
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Biskup:
Módlmy się.
Boże, Ojcze miłosierdzia, Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus dokonał
zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża i polecił, aby Jego zbawcza
ofiara aż do końca świata uobecniała się na ołtarzu. Spraw prosimy, abyśmy
karmiąc się Jego Ciałem mieli udział w owocach Jego męki i zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Proboszcz i przedstawiciele parafii w krótkich słowach adorują Krzyż
nawiedzenia.
Po ich słowach śpiewa się antyfonę: „A myśmy się chlubić powinni…”
Biskup zajmuje miejsce przewodniczenia i o ile przepisy pozwalają rozpoczyna
hymn: „Chwała na wysokości Bogu”.

MSZA O KRZYŻU ŚWIĘTYM
ANTYFONA NA WEJŚCIE
Por. Ga 6, 14
Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. * W Nim jest nasze
zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni
i oswobodzeni. Odmawia się Chwała na wysokości.
KOLEKTA
Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć
na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, † spraw, abyśmy poznawszy
na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
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PIERWSZE CZYTANIE

Lb 21,4b-9

Wąż z brązu znakiem ocalenia

Czytanie z Księgi Liczb
W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić
przeciw Bogu i Mojżeszowi: «Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu,
byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już
ten pokarm mizerny».
Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że
wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc:
«Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami
do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz za ludem.
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i umieść go na wysokim
palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu».
Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu.
I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża
z brązu, zostawał przy życiu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 78(77), 1-2.34-35.36-37.38 (R.: por. 7b)
Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, *
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta, *
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.
Refren.
Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, *
nawróceni, garnęli się do Boga.
Przypominali sobie,
że Bóg jest ich opoką, że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.
Refren.
Lecz oszukiwali Go swymi ustami *
i kłamali Mu swoim językiem.
Ich serce nie było Mu wierne, *
w przymierzu z Nim nie byli stali.
Refren.
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On jednak, będąc miłosierny, :
odpuszczał im winę i nie zatracał,
gniew swój często powściągał *
i powstrzymywał swoje wzburzenie.
Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
DRUGIE CZYTANIE

Ga 2,19-20; 6, 14 - 18

Już nie ja żyję ,lecz żyje we mnie Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów
Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem
z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary
w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko
z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się
ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.
Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego
niech zstąpi pokój i miłosierdzie.
Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim
noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym,
bracia! Amen.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż Twój święty,
świat odkupiłeś.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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EWANGELIA

J 12,31-36a

Chrystus wywyższony na krzyżu wszystkich pociągnie do siebie

 Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do tłumu: «Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do
siebie». To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
Na to tłum Mu odpowiedział: «Myśmy się dowiedzieli z Prawa,
że Mesjasz ma trwać na wieki. «Jakżesz Ty możesz mówić, że potrzeba
wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy? »
Odpowiedział więc im Jezus: «Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród
was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie
ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.
Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami
światłości».
Oto słowo Pańskie.
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CELEBRANS:
Drodzy bracia i siostry, z nadzieją spójrzmy na Krzyż i wołajmy do Pana. Nikt
bowiem, kto Mu zaufał, nie będzie zawstydzony.
1. Prosimy, aby Kościół zgromadził się wokół Krzyża Pańskiego. Niech Krzyż
będzie zawsze czytelnym znakiem Ludu Bożego. Niech pociąga liczne rzesze
uczniów Pana, aby stając u jego stóp otrzymali dar ożywienia nadziei nowego
życia w jedności.
2. Prosimy, aby słudzy Ewangelii wiernie głosili Krzyż Zbawiciela. Niech
Krzyż będzie zawsze i wszędzie wywyższany przez biskupów, prezbiterów
i diakonów Kościoła. Niech ich „słowo o Krzyżu” przyjmowane z wiarą staje
się „życiem w Krzyżu” naszego Pana i będzie darem nadziei nowego życia
w łasce.
3. Prosimy, aby pogrążeni w rozpaczy i bezsensie przyszli pod Krzyż
Chrystusowy. Niech Krzyż będzie dla nich jedyną i ostatnią deską ratunku.
Niech przy Krzyżu otworzą się ich uszy na Ewangelię nadziei głoszoną przez
napełnionych Duchem świadków, niech otrzymają dar nowego życia
w świętości.
4. Prosimy, aby chorzy wytrwali przy Krzyżu Jezusa. Niech Krzyż będzie dla
nich prawdziwym drzewem życia. Niech z Krzyża spłynie na nich łaska
uzdrowienia i cierpliwości. A gdy wszystko się wypełni, niech kosztują owocu
nowego życia bez łez, chorób i śmierci.
5. Prosimy, aby rodziny prawdziwie uczciły Krzyż Życiodajny. Niech Krzyż
zawieszony w domach rodzi życie z ciała i Ducha. Liczne potomstwo przyjęte
z miłością w rodzinach niech będzie nadzieją życia i rozwoju Kościoła.
6. Prosimy, abyśmy wszyscy odnaleźli w Krzyżu prawdziwą radość: radość
pojednania z Bogiem i ludźmi, radość wspólnoty i radość wiary żyjącej przez
miłość.
CELEBRANS: Spójrz Ojcze na ofiarę Twojego Syna, którą przyjąłeś jako miłą
sobie a dla nas zbawienną i wysłuchaj naszą modlitwę, bo On wstawia się za
nami u Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen
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MODLITWA NAD DARAMI
Prosimy Cię, Boże, † niech nas oczyści z wszystkich grzechów Ofiara Twojego
Syna, * która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
PREFACJA O KRZYŻU ŚWIĘTYM
Chwała zwycięskiego Krzyża
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 zbawienne, * abyśmy zawsze
i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty,
wszechmogący, wieczny Boże.
Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego * na drzewie Krzyża. *
Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, * na drzewie Krzyża powstało
nowe życie, * a szatan, który na drzewie zwyciężył, * na drzewie również został
pokonany, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się
radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do
nich, * razem z nimi wołając:
III MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
J 12, 32
Gdy zostanę wywyższony nad ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie.
MODLITWA PO KOMUNII
Posileni na świętej Uczcie, błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, †
abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, * których
obdarzyłeś nowym życiem przez Ofiarę złożoną na drzewie krzyża. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
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Czwarty dzień rekolekcji

GŁOSIĆ EWANGELIĘ KRZYŻA
MSZA ZA POWOŁANYCH I O POWOŁANIA
POWIERZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
ANTYFONA NA WEJŚCIE
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, * ponad niebiosa sięga Jego
chwała. * On Najświętszej Dziewicy każe mieszkać w Kościele, * jako Matce
cieszącej się dziećmi.
KOLEKTA
Panie, Ojcze święty, Ty postanowiłeś zbawić ludzkość przez misterium
paschalne, † spraw, abyśmy zostali zaliczeni do grona przybranych dzieci, *
które Jezus Chrystus umierający na krzyżu powierzył Matce Dziewicy.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
PIERWSZE CZYTANIE

2 Mch 1,1.20-29

Godna podziwu matka zniosła wszystko, pokładając nadzieję w Panu

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej
Siedmiu braci zostało schwytanych razem z matką. Bito ich biczami
i rzemieniami, gdyż król Antioch chciał ich zmusić, aby skosztowali
wieprzowiny zakazanej przez Prawo.
Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka.
Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to
mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli,
zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich
upominała w ojczystym języku. Mówiła do nich: «Nie wiem, w jaki sposób
znaleźliście się w moim łonie, nie ja wam dałam tchnienie i życie,
a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który
ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w swojej litości
ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie nimi teraz dla
Jego praw».
Antioch był przekonany, że nim gardzono, i dopatrywał się obelgi
w tych słowach. Ponieważ zaś najmłodszy był jeszcze przy życiu, nie tylko dał
mu ustną obietnicę, ale nawet pod przysięgą zapewnił go, że jeżeli odwróci się
od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczęśliwym, a nawet zamianuje go
przyjacielem i powierzy mu ważne zadania. Kiedy zaś młodzieniec nie zwracał
na to żadnej uwagi, król przywołał matkę i namawiał ją, aby chłopcu udzieliła
zbawiennej rady.
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Po długich namowach zgodziła się nakłonić syna. Kiedy jednak nachyliła
się nad nim, wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku
ojczystym: «Synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez dziewięć
miesięcy karmiłam cię mlekiem przez trzy lata, wyżywiłam cię i wy chowałam
aż do tych lat. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku
wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że
ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź
godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania odnalazła
cię razem z braćmi».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 18(17),2-3.5-6.7.19-20 (R.: 7a)

Refren: Wzywałem Pana w moim utrapieniu.
Miłuję Cię, Panie, mocy moja, *
Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu,
Boże, skało moja, na którą się chronię, *
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Refren.
Ogarnęły mnie fale śmierci *
i zatrwożyły odmęty niosące zagładę.
Oplatały mnie pęta Otchłani, *
schwyciły mnie sidła śmierci.
Refren.
Wzywałem Pana w moim utrapieniu, *
wołałem do mojego Boga;
i głos mój usłyszał ze swojej świątyni, *
dotarł mój krzyk do uszu Jego.
Refren.
Napadli na mnie w dzień złowrogi, *
lecz Pan był moim obrońcą.
Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, *
ocalił, gdyż mnie miłuje.
Refren.
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DRUGIE CZYTANIE

Flp 3, 8-l4

Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia:
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania
Chrystusa Jezusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci bylebym
pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości,
pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę
w Chrystusa, sprawiedliwość po chodzącą od Boga, opartą na wierze - przez
poznanie Chrystusa: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału Jego
cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci dojdę jakoś do
pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym lecz pędzę,
abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno
czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną,
pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę
w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Pod krzyżem Jezusa stała Matka,
z miłością spoglądała na rany Syna
wiedząc, że przez Niego dokona się odkupienie.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIA

J 19, 25-27

Niewiasto, oto syn Twój

 Słowa Ewangelii według świętego Jana
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria,
żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego
miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia:
«Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Oto słowo Pańskie.
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MODLITWA WIERNYCH
CELEBRANS: Pod krzyżem Jezusa przez przyczynę Jego Matki błagajmy Boga:

1. Przez boleść Maryi, idącej za Tobą pod drodze krzyżowej, błagamy Cię
ukrzyżowany Panie za Kościół, którzy kroczy na ziemi Twoja drogą. Niech
otrzyma dar męstwa i wytrwania.
2. Przez boleść Maryi, która pod krzyżem stała się matką kapłanów, błagamy
Cię ukrzyżowany Panie o powołania do służby Bożej z naszej parafii. Daj
młodym serca wielkoduszne i zdolne do składania ofiary z siebie..
3. Przez boleść Maryi, patrzącej na cierpienia Twoje, błagamy Cię ukrzyżowany
Panie za ojczyznę naszą. Niech nikt nie ośmieli się siać wśród Polaków
nienawiści do Krzyża, Ewangelii i Kościoła.
4. Przez boleść Maryi, dotykającej ran Twoich, błagamy Cię ukrzyżowany
Panie, za ludzi nieczułych, którzy widomie zadają cierpienie innym. Niech
skruszy ich serca Twoja życiodajna łaska.
5. Przez boleść Maryi, tulącej Twoje martwe ciało, błagamy Cię ukrzyżowany
Panie za nas tu zgromadzonych. Spraw, abyśmy karmiąc się Twoim żywym
ciałem w Eucharystii coraz pełniej rozumieli, że nasza ojczyzna jest w niebie.
CELEBRANS: Boże, Ty dla odkupienia rodzaju ludzkiego, zwiedzionego

podstępem szatana, złączyłeś z Twoim cierpiącym Synem współcierpiącą
Matkę, spraw aby Twoi wierni, wyzwoleni od skutków grzechu, rozpoczęli
nowe życie, wysłużone przez Zbawiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków.
W: Amen

MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, przyjmij te dary z radością Tobie ofiarowane, aby stały się
Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, † On przybity do krzyża oddał
Najświętszej Dziewicy wszystkich uczniów za synów, w osobie Jana, * i uczynił
ich dziedzicami swojej miłości do Matki. Który żyje i króluje na wieki wieków.
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PREFACJA
Wzajemne powierzenie Najświętszej Maryi Panny i ucznia
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 zbawienne, * abyśmy zawsze
i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty,
wszechmogący, wieczny Boże.
Albowiem u stóp krzyża Jezusa, * na mocy Jego świętego testamentu, *
powstaje ścisła więź miłości między Najświętszą Panną a wiernymi uczniami: *
Boża Rodzicielka zostaje powierzona uczniom jako Matka, * a uczniowie
przyjmują Matkę jako cenne dziedzictwo Nauczyciela. * Maryja będzie
na zawsze Matką wierzących, * oni zaś z ufnością będą się do Niej uciekać
po wszystkie czasy. * Ona miłuje w swoich dzieciach Syna Bożego, *
one, posłuszne pouczeniom Matki, zachowują słowa Nauczyciela.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się
radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły
się do nich, * razem z nimi wołając:
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
2 TM 2,10
Wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, * aby i oni dostąpili zbawienia
w Chrystusie Jezusie, * razem z wieczną chwałą.
MODLITWA PO KOMUNII
Boże, nasz Ojcze, Twój Syn umierając na krzyżu oddał się w Twoje ręce, a nas
jako dzieci powierzył Matce Dziewicy, | niech Uczta eucharystyczna, na której
się karmimy Ciałem i Krwią Chrystusa, * pomnoży w nas synowską miłość.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
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EUCHARYSTIA DLA CHORYCH
MSZA O KRZYŻU ŚWIĘTYM
PIERWSZE CZYTANIE

Hi 19,23-27a

Nadzieja Hioba.

Czytanie z Księgi Hioba.
Hiob powiedział: „Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze
umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?
Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me
szczątki skórą odzieje i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja Go
zobaczę".
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 25 [24], 4-5.6-7. 8-9.15-16.17-18 (R.: por. 1b)
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren.
Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
Refren.
Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu,*
bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Refren:
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Uwolnij moje serce od smutku, *
wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
Refren. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
DRUGIE CZYTANIE

Rz 8,31b - 35.37-39

Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostola do Rzymian.
Bracia: 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 wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może
wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć,
co więcej — zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy
prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
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 Moce,
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 słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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EWANGELIA

Mk 10,46—52

Uzdrowienie niewidomego w Jerycho.

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha,
niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.
Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną". Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze
głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną".
Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go". I przywołali niewidomego,
mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz,
zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz,
abym ci uczynił?"
Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
Oto słowo Pańskie.
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MODLITWA WIERNYCH
Bracia i siostry, Jezus Chrystus zostawił nam przykład, abyśmy
naśladowali Jego miłosierdzie. W głębokiej pokorze i z ufnością skierujmy do
Niego nasze prośby.
CELEBRANS:

1. Panie, Jezu Chryste, Ty idąc na mękę przyjąłeś pomoc przymuszonego
Szymona z Cyreny, spraw aby synowie i córki Kościoła potrafili pomagać
wszystkim, nawet nieznajomym i nieżyczliwym.
2. Panie, Jezu Chryste, Ty idąc na mękę przyjąłeś miłosierne współczucie swojej
Matki, spraw aby rządzący patrząc na ludzkie cierpienie umieli ofiarnie przyjść
im z pomocą.
3. Panie, Jezu Chryste, Ty idąc na mękę pozwoliłeś Weronice, aby otarła Twoją
twarz, spraw abyśmy pamiętali, że zniekształcone grzechem ludzkie twarze,
potrzebują miłosiernego otarcia modlitwą, pokutą i upomnieniem.
4. Panie, Jezu Chryste, Ty wisząc na krzyżu dałeś umiłowanemu uczniowi
Maryję za Matkę, wejrzyj miłosiernie na tych którzy nie mają rodziców i daj im
poznać prawdę o Twojej miłości.
5. Panie, Jezu Chryste, Ty po swojej zbawczej śmierci pozwoliłeś aby Józef
z Nikodemem pogrzebali Twoje Ciało, spraw abyśmy umieli okazywać
miłosierdzie naszym zmarłym
6. Panie, Jezu Chryste, Ty idąc na mękę pocieszałeś płaczące kobiety, naucz nas
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać miłości, co kochać.
Boże, Ty w Jezusie Chrystusie dałeś nam nadzieję zbawienia, okaż
nam miłosierdzie i przyjdź nam z pomocą. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
Amen.
CELEBRANS:
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ADORACJA KRZYŻA DLA CHORYCH
Bezpośrednio po Mszy świętej asysta klęka przed krzyżem papieskim. Pod
koniec adoracji, podczas rozważania tajemnicy różańcowej, krzyż powoli
przenosi się przez środek kościoła oraz – o ile to możliwe – bocznymi nawami.
Chorzy mają możliwość dotknięcia podstawy krzyża. Krzyż niesiony jest
procesjonalnie, bez asysty.
Kapłan: Bł. Jan Paweł II w dniu 13 maja 1992 r. ustanowił Światowy Dzień
Chorego. Uczynił to w 75 rocznicę objawień fatimskich i 11 rocznicę zamachu
na jego życie. W pierwszym orędziu na ten dzień napisał: „Wy, drodzy chorzy
na całym świecie, którym poświęcony jest Światowy Dzień Chorego,
przeżywajcie jego coroczne obchody jako zwiastowanie żywej i pokrzepiającej
obecności Pana. Wasze cierpienia, przyjmowane i znoszone z niezachwianą
wiarą, zjednoczone z cierpieniami Chrystusa, zyskują niezwykłą wartość i służą
życiu Kościoła i dobru ludzkości.” Z kolei w czasie I pielgrzymki do Ojczyzny
w 1979 roku, tak mówił do chorych zgromadzonych przed katedrą
częstochowską: „Jesteście wszędzie w społeczeństwie, a zwłaszcza w Kościele,
ważni i szczególnie cenni, jesteście na wagę złota”.
K: Panie Jezu, przyjmij nasze pokorne modlitwy, które do Ciebie zanosimy
przyzywając wstawiennictwa bł. Jana Pawła II. Prosimy najpierw o zmiłowanie
Twoje nad nami i nad całym światem. Będziemy powtarzać: zmiłuj się nad
nami i nad całym światem.
Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu,
Panie, który uzdrowiłeś sługę setnika z Kafarnaum,
Panie, który niewidomym wzrok przywracałeś,
Panie, który głuchym słuch przywracałeś, a niemym otwierałeś usta,
Panie, który pokrzepiasz wszystkich utrudzonych i obciążonych,
Panie, który modliłeś się krwawym potem w Ogrójcu
Panie, który byłeś biczowany i cierniem ukoronowany
Panie, który przyjąłeś krzyż na swoje ramiona
Panie, który byłeś odrzucony przez ludzi
Panie, który umarłeś na krzyżu dla naszego zbawienia
Pieśń: „Panie przebacz nam” lub 3 razy „Któryś za nas…”
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K: Bł. Jan Paweł II w liście „Salvifici doloris” o chrześcijańskim sensie
ludzkiego cierpienia napisał: „Kościół upatruje we wszystkich cierpiących
braciach i siostrach Chrystusa jakby wieloraki podmiot swojej nadprzyrodzonej
siły. Jakże często do nich właśnie odwołują się pasterze Kościoła, u nich właśnie
szukają pomocy i oparcia!” Kiedy bł. Jan Paweł II spotkał się w 1979 r.
z kapłanami w archikatedrze częstochowskiej powiedział do nich: „Pamiętajcie,
że to chorzy są waszymi największymi pomocnikami, największymi
sprzymierzeńcami. Ich pomoc nie jest widoczna na zewnątrz – do tego są
niezdolni – ale ofiara, którą składają z cierpienia, modlitwa, która z tej ofiary
płynie, więcej wam daje niż jakakolwiek inna ludzka pomoc czy też
aktywność”. Umocnieni słowami o mocy modlitwy ludzi cierpiących módlmy
się z pokorą i ufnością.
K: Panie Jezu, Tobie zawierzamy Kościół powszechny, papieża, naszych
biskupów, kapłanów, szczególnie pracujących w naszej parafii, przyciągaj ich
do Swego Serca – Kłaniamy Ci się Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył
K: Panie Jezu, Tobie zawierzamy rodziny naszej parafii. Obdarzaj je swoim
błogosławieństwem, a rodziny zagrożone grzechem przywiedź do swego
Miłosiernego Serca – Kłaniamy Ci się Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył
K: Panie Jezu, Tobie zawierzamy dzieci i młodzież. Niech odkrywają w Tobie
fundament, na którym można budować swoje życie – Kłaniamy Ci się Jezu
Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył
K: Panie Jezu, Tobie zawierzamy zatwardziałych grzeszników,
ludzi uwikłanych w nałogi, lekceważących wiarę. Doprowadź ich do pełnej
wolności dzieci Bożych – Kłaniamy Ci się Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył
K: Panie Jezu, Tobie zawierzamy ludzi pokrzywdzonych, ubogich,
bezrobotnych, chorych i cierpiących. Niech Twój krzyż mocą we wszelkich
trudnościach – Kłaniamy Ci się Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył
Pieśń: W Krzyżu Cierpienie lub inna.
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Kapłan: Bł. Jan Paweł II nie tylko mówił czy pisał o cierpieniu. On sam był
człowiekiem cierpienia. Znał ciężar krzyża. W 1998 r. powiedział w Rzymie:
„Weź Krzyż!, przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia,
ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz
program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni
odnajdziesz samego siebie!” Prośmy Pana Boga o potrzebne łaski dla ludzi
chorych i cierpiących. Polecajmy szczególnie tych, którzy nie mogą się z nami
tutaj modlić. Będziemy powtarzać: prosimy Cię Panie!
K:Panie Jezu, Ty chodząc po ziemi uzdrawiałeś wielu chorych. O dar zdrowia
dla tych, dla których choroba staje się nieznośnie ciężkim krzyżem –
za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II
W:– prosimy Cię Panie!
K:Panie Jezu, Ty z miłości do ludzi wziąłeś krzyż na swoje ramiona i cierpiałeś,
aby nas zbawić. O umiejętność ofiarowania cierpienia za grzechy swoje i innych
ludzi – za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II
W:– prosimy Cię Panie!
K:Panie Jezu, w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie pokazałeś nam,
jak okazywać miłość bliźniego. Oto, aby wszyscy chorzy i cierpiący znajdowali
w swoich rodzinach i swoich środowiskach ludzi, którzy okażą im współczucie
i przyjdą im z pomocą – za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II
W:– prosimy Cię Panie!
K:Panie Jezu, Ty kochasz każdego człowieka. O to, aby w serca ludzi
cierpiących nigdy nie wkradło się zwątpienie – za wstawiennictwem bł. Jana
Pawła II
W:– prosimy Cię Panie!
K: Zawierzmy teraz wszystkie nasze modlitwy Tej, która wiernie stała pod
Krzyżem Jezusa. Bł. Jan Paweł II całe swoje życie wypowiadał „Totus Tuus”
Maryjo, cały Twój. Także i my wypowiadajmy nasze Totus Tuus, stając przed
krzyżem naszego Pana, jednocząc się w dźwiganiu krzyża choroby.
Odmówmy dziesiątek różańca – piątą tajemnicę bolesną: ukrzyżowanie i śmierć
Pana Jezusa.
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W Ewangelii wg św. Jana czytamy: „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka
Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc
Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do
Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka
twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” (J19,25-27)
Rozpoczyna się procesja z krzyżem
- Dziesiątek różańca
Pieśń: „Matko Bolesna”
K: Pan z wami.
W: I z duchem Twoim.
K: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.
W: Amen.
K: Błogosławmy Panu.
W: Bogu niech będą dzięki.
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ADORACJA KRZYŻA DLA DZIECI
Dzieci gromadzą się przy krzyżu. Obok niego ustawiamy zapalony
Paschał. Należy jak najbardziej uaktywnić dzieci. Wyznaczeni do czytania winni
być wcześniej przygotowani, aby modlitwa przebiegała bez zakłóceń.
Przygotowujemy także duże czerwone serce (może być ze styropianu),
do którego wbitych będzie 10 symbolicznych cierni. Podczas wezwań
przebłagania dzieci będą wyciągały poszczególne ciernie i składały obok
Paschału.
Jeśli okoliczności na to pozwalają można przygotować małe świece dla
wszystkich dzieci. W przypadku dużej ich liczby, można wybrać choćby
12 przedstawicieli – tylu ile było Apostołów Pana Jezusa. Świece będą odpalone
od Paschału oraz postawione przy krzyżu. Byłby to wyraz miłości do Pana
Jezusa oraz łączności z cierpiącym Chrystusem. Należy przy tym zadbać
o należyty spokój, porządek oraz roztropność.
Pieśń: Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony.
Kapłan: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Dzieci: Amen
Kapłan: Pan z wami.
Dzieci: I z duchem Twoim.
K: Kochane dzieci! Uczyniliśmy przed chwilą znak krzyża. Czynimy
go wielokrotnie w ciągu dnia. Na pacierzu rano i wieczorem, na katechezie,
w kościele, przy kapliczce i w innych sytuacjach. Krzyż wisi w naszych
domach, w klasie, w urzędach, stoi przy drodze i oczywiście w naszym kościele.
Towarzyszy nam przypominając o miłości Pana Jezusa. Dzisiaj możemy
w naszej parafii pokłonić się temu samemu krzyżowi, który adorował, całował
i czcił nasz wielki rodak, błogosławiony papież Jan Paweł II. Dobrze wiemy,
że każdy krzyż jest znakiem miłości Pana Jezusa do ludzkości i do każdego
z nas. On dobrowolnie pozwolił się do niego przybić, abyśmy mogli być
zbawieni i spotkać się kiedyś z naszym Ojcem w niebie.
Zobaczcie, obok krzyża stoi Paschał. Taki sam, jaki był zapalony przy waszym
chrzcie świętym. Ta świeca oznacza Pana Jezusa, który żyje i zmartwychwstał.
Zapalając nasze małe świece od paschału chcemy wyrazić naszą łączność
z Panem Jezusem, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, a teraz żyje
zmartwychwstały. Oprócz naszej łączności z cierpiącym Jezusem, chcemy
zapewnić Go o naszej miłości.
(Z pomocą lektorów lub służby porządkowej dzieci zapalają świece)
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Pieśń: Zbawienie przyszło przez krzyż
Osoba 1 (dziecko lub lektor lub katecheta lub kapłan): Panie Jezu Chryste!
Ty przyszedłeś, aby objawić nam miłość Ojca do ludzkości. Adorując krzyż znak Niepojętej Miłości, pragniemy modlić się, trwać przy tobie z naszą
miłością. Jezu Chryste, rany Twoich rąk niech skruszą twardość naszych serc!
Dłonie Twoje zostały przybite do drzewa krzyża. Nie odsunąłeś ich, choć ból
przeszywał całe ciało. Teraz Twoje rozpięte ramiona mówią, że czekasz na
każdego człowieka; przed nikim nie zamkniesz swych ramion. Pragniesz
ogarnąć nimi cały świat. Poślij nas, Panie, byśmy byli Twymi dłońmi i Twymi
ramionami. Otwieraj nam oczy na tych, których trzeba podtrzymać, pocieszyć,
którym podać pomocną dłoń. Spraw, byśmy mieli otwarte ramiona dla bliźnich,
tak jak Ty.
Pieśń: Rozpięty na ramionach
Osoba 2 (chłopiec): Panie Jezu, jesteśmy tylko dziećmi. Ale Ty nas dobrze
znasz i tobie to wcale nie przeszkadza. Przeciwnie, cieszyłeś się, gdy dzieci
garnęły się do Ciebie. Zatem to nic, że jestem jeszcze dzieckiem. Dziecko wiele
potrafi. Dziecko może swą modlitwą, dobrym uczynkiem, ofiarą głosić ludziom
Twoją miłość. Czasami mam ochotę zrzucić na innych, to co sam mógłbym
i powinienem zrobić. Myślę sobie: „Niech mój brat się więcej modli, moja
mama częściej pomaga innym, babcia, dziadek… Ja jestem przecież jeszcze
mały. Może, gdy dorosnę…” A przecież, Jezu, to mnie właśnie potrzebujesz,
bym mówił światu o Twojej ogromnej miłości, którą najbardziej pokazałeś
niewinnie cierpiąc na krzyżu…
Pieśń: Bo góry mogą ustąpić lub Chwalę Ciebie Panie lub Na drodze Cię Jezu
spotykam
Osoba 3 (dziewczynka): Panie Jezu! Ty wiesz o nas wszystko. Patrzysz zawsze
na nas z miłością. Wiesz dobrze, że są sprawy, za które i dziecko powinno
przeprosić. I my chcemy to uczynić. Patrzymy na Twoje święte dłonie, które
tyle dobra uczyniły, rozdawały chleb, błogosławiły dzieciom. Twoje stopy
przeszły ziemię dobrze czyniąc. Twoje usta, ubogim głosiły Ewangelię, uciszały
burzę, Łazarzowi kazały wyjść z grobu. I Twoje serce Panie Jezu! Tak pełne
miłości, że gotowe umrzeć… za wszystkich ludzi i za mnie. Całe Twoje ciało
zostało złożone w ofierze - za mnie, mojego kolegę i brata, za każdego
człowieka… A ja? Moje dłonie, stopy, usta? Może jeszcze zbyt często chcą brać
- zamiast dawać; iść tylko tam, gdzie chcę a nie tam, gdzie powinienem; Zdarza
się nam mówić, czy myśleć „to moje”, „mnie się należy”, „ja jestem ważniejsza,
mądrzejsza, najpiękniejsza” . A przecież częściej trzeba mówić: „to dla ciebie”,
„podzielę się z tobą”, „pobawimy się w to, co ty będziesz chciała…”
Sam widzisz, Jezu, jak mało jeszcze w mym sercu miłości.
Kapłan: Zatem drogie dzieci przepraszajmy wszyscy Pana Jezusa. Popatrzcie na
to duże serce. To znak wielkiej miłości Pana Jezusa ranionej przez nasze
grzechy. Będziemy powtarzać po każdym wezwaniu: przepraszamy Cię Panie
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Jezu. Jednocześnie będziemy usuwać kolejne ciernie i składać je przy Paschale.
Niech to będzie znak pokonywania przez nas naszych złych uczynków.
Dzieci odczytują kolejne wezwania oraz wyciągają ciernie z serca, składając je
przy Paschale; można zaśpiewać po każdym wezwaniu „Przepraszam Cię Boże
skrzywdzony w człowieku”
Za brak miłości do Ciebie…
Za opuszczone Msze święte w niedziele…
Za złe zachowanie w kościele i brak szacunku dla Imienia Bożego
Za nieposłuszeństwo wobec rodziców
Za naśmiewanie się z innych
Za brak szacunku do starszych oraz ludzi pokrzywdzonych
Za marnowanie czasu przed komputerem czy telewizją
Za wszystkie złe słowa wypowiedziane przez nas
Za wywyższanie się ponad innych
Za wszystkie nasze grzechy, które popełniliśmy
Pieśń: „Panie przebacz nam” lub trzy razy „Któryś za nas cierpiał rany” lub, o
ile nie było śpiewane „Przepraszam Cię Boże…”)
Osoba 4: Chcę Twój krzyż, Panie, nieść wszędzie tam, gdzie jestem i gdzie
mnie poślesz. Chcę wszystkim mówić o Twojej wielkiej miłości. Wiem, że to
także moje zadanie. Nie chcę go już zrzucać na innych. Może tylko troszkę się
boję, że sobie nie poradzę. Jestem przecież jeszcze dzieckiem… Ale Ty
pomyślałeś o wszystkim, dałeś mi swoją Matkę, by wspierała mnie w tym, co
trudne. Bł. Jan Paweł II mówił zawsze „Totus Tuus”, czyli „Cały Twój” Maryjo.
On uczył nas, aby przez Matkę Bożą zawierzać wszystko Panu Bogu. Poproszę
Ją dzisiaj, właśnie tutaj, przy Twoim Jezu krzyżu, aby wspierała mnie
w głoszeniu światu Twojej miłości.
Kapłan: Drogie dzieci, pomodlimy się teraz na różańcu. Tę modlitwę
szczególnie pokochał bł. Jan Paweł II. Odmówimy sobie dziesiątek różańca.
Będzie to piąta tajemnica bolesna: śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Przed każdym
„Zdrowaś Mario” będziemy prosić w poszczególnych sprawach.
Śpiew lub recytacja dziesiątki różańca. Przed każdą „Zdrowaś Maryjo” dziecko
czyta intencję:
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Ojcze nasz…
Maryjo, która z tak wielką miłością stałaś pod krzyżem swego Syna, proszę,
naucz mnie stać przy tych, którzy smucą się i płaczą.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, która z tak wielką miłością stałaś pod krzyżem swego Syna, proszę,
spraw, bym umiał dziękować rodzicom, nauczycielom, kapłanom i katechetom
za ich trud wychowywania.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, która z tak wielką miłością stałaś pod krzyżem swego Syna, spraw
proszę, bym zawsze chętnie dzielił się z potrzebującymi tym, co sam posiadam.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, która z tak wielką miłością stałaś pod krzyżem swego Syna, nie
pozwól, abym wyśmiewał się kogokolwiek, a zwłaszcza z innych dzieci.
Zdrowaś Maryjo…
Maryj o, która z tak wielką miłością stałaś pod krzyżem swego Syna, naucz
mnie nieść zgodę tam, gdzie panują kłótnie i nienawiść.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, która z tak wielką miłością stałaś pod krzyżem swego Syna, spraw
proszę, abym zawsze szanował krzyż i to wszystko co święte.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, która z tak wielką miłością stałaś pod krzyżem swego Syna, naucz
mnie być świadkiem ogromnej miłości Pana Jezusa do wszystkich ludzi.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, która z tak wielką miłością stałaś pod krzyżem swego Syna, proszę
wspieraj mnie zawsze wtedy, gdy będzie mi trudno i źle.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, która z tak wielką miłością stałaś pod krzyżem swego Syna, pomagaj
mi powracać do Jezusa przez częstą i szczerą spowiedź świętą.
Zdrowaś Maryjo…
Maryjo, która z tak wielką miłością stałaś pod krzyżem swego Syna, pomagaj
mi odkrywać w Mszy świętej największy skarb, spotkania z Panem Jezusem.
Zdrowaś Maryjo…
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K: Drogie dzieci. Teraz podejdźcie powoli wszyscy jak najbliżej krzyża
papieskiego (kapłan rozezna czy to zaproszenie jest wykonalne; jeśli tak, czeka,
aż dzieci podejdą) Teraz odmówimy wszyscy wspólnie modlitwę do naszego
Ojca w niebie. Tej modlitwy nauczył nas Pan Jezus. Możemy w niej zwracać się
do Pana Boga jak do naszego Ojca. My zaś wszyscy jesteśmy jedną rodziną.
Zatem chwyćmy się za dłonie i wznieśmy nasze ręce do góry modląc się
wspólnie:
Wszyscy: Ojcze nasz…
K: A teraz opuśćcie ręce i przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Znakiem jego
przyjęcia jest krzyż, który starannie i z wiarą wykonajmy. A zatem:
K: Pan z wami.
Dz: I z duchem Twoim.
K: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.
Dz: Amen.
K: Błogosławmy Panu.
Dz: Bogu niech będą dzięki.

Pieśń: W swe ramiona mnie weź.
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MSZA O BŁ. JANIE PAWLE II, PAPIEŻU
NA ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Bóg wybrał go na arcykapłana, * otworzył dla niego swój skarbiec * i obdarzył
go wszelkimi dobrami. (O.W. Alleluja)
KOLEKTA
Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem, † spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, *
jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 61, l -3 a

Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić
dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać
wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana
i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by
rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek
radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 89(88), 2-3.4-5.21-22.25 i 27 (R.: por. 2a)
Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił †
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
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Refren.
«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».
Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.
«Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
Refren.
Z nim moja wierność i łaska, *
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: „Tyś jest Ojcem moim, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia"».
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

l Kor l, 18-25

Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą
zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: «Wytracę
mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę». Gdzie jest mędrzec?
Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg
głupstwem mądrości świata?
Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej,
spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak
więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla
pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród
Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest
głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga,
przewyższa mocą ludzi.
Oto słowo Boże.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12,26

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

J 12,24-26

 Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym
świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».
Oto słowo Pańskie.
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MODLITWA WIERNYCH
Z ufnością błagajmy naszego Odkupiciela, który przez swój krzyż
przyniósł nam zbawienie wołając: Wprowadź nas, Panie, przez Twój krzyż do
chwały.
CELEBRANS:

1. Chryste, Ty uniżyłeś samego siebie, gdy przyjąłeś postać sługi i stałeś się
podobny do ludzi, spraw, aby członkowie Kościoła naśladowali Twoją
pokorę. Wprowadź nas, Panie…
2. Chryste, na Twoje imię zgina się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich
i podziemnych, wlej miłość w serca ludzi na ziemi, aby Cię wielbili w pokoju.
Wprowadź nas, Panie…
3. Chryste, Ty uniżyłeś samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci
krzyżowej, daj swoim sługom doświadczanym przez cierpienie łaskę pokoju
serca i cierpliwości. Wprowadź nas, Panie…
4. Chryste, wszelki język wyznaje ku chwale Boga Ojca, że jesteś Panem,
przyjmij naszych zmarłych do królestwa wiecznej szczęśliwości. Wprowadź nas,
Panie…
5. Chryste, Ty zostałeś wywyższony przez Boga i otrzymałeś imię ponad
wszelkie imię, udziel swoim wiernym łaski wytrwania aż do końca. Wprowadź
nas, Panie…
Przez Krzyż Twój Panie, wybaw nas od grzechu i broń od napaści
zła wszelkiego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen
CELEBRANS:

MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, oddając cześć błogosławionemu Janowi Pawłowi
II, papieżowi, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy całego świata, †
wejrzyj na nas łaskawie * i spraw aby ta ofiara przyniosła nam zbawienie. Przez
Chrystusa Pana naszego.
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PREFACJA O ŚWIĘTYCH PASTERZACH
Obecność świętych Pasterzy w Kościele
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 zbawienne, * abyśmy
nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za
wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Z radością oddajemy cześć błogosławionemu Janowi Pawłowi II., którego
dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas
w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza
nam Twoją opiekę.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem
z nimi wołając:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia
chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię
Pańskie. * Hosanna na wysokości.
MODLITWA PO KOMUNII
Panie Boże, † niech Najświętszy Sakrament, przez nas przyjęty, rozpali
w nas gorącą miłość, * która pobudziła błogosławionego Jana Pawła II do
wytężonej pracy dla Twojego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego.
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NABOŻEŃSTWO PRZEKAZANIA KRZYŻA
DO SĄSIEDNIEJ PARAFII
UWIELBIENIE KRZYŻA PAŃSKIEGO SŁOWAMI BŁ. JANA PAWŁA II

Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy świętej do krzyża podchodzą osoby
wyznaczone do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Śpiewa się pieśń o Krzyżu Pańskim np.: „Krzyżu święty”
Wszyscy klękają.
Następnie proboszcz mówi:
Uwielbiajmy Krzyż Chrystusowy słowami bł. Jana Pawła:
Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!
Kiedy na górze w Galilei Pan mówi do Apostołów:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18),
wówczas nasza myśl i serce zwracają się do Krzyża.
To w Krzyżu jest Ci dana, o Chryste, „wszelka władza”,
taka władza, jakiej nikt inny nie ma w dziejach świata.
To w Krzyżu jest moc Odkupienia człowieka, w imię której Apostołowie słyszą:
„Idźcie nauczajcie wszystkie narody, ” (Mt 28 19).
To w Krzyżu Chrystusa Bóg Trójjedyny:
Ojciec, Syn i Duch Święty
stał się życiem dusz nieśmiertelnych.
A początek tego życia stanowi chrzest.
To w Krzyżu, w tym – po ludzku – znaku hańby,
stałeś się, o Chryste, Pasterzem naszych dusz i Panem dziejów.
Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!
Z homilii podczas Mszy św. w katedrze wawelskiej, Kraków, 10.06.1987
Śpiewa się antyfonę: „Wielbimy Krzyż Twój Panie …”
Po zakończeniu śpiewu Proboszcz mówi:
Prośmy, aby miłosierdzie Pańskie ukazane w tajemnicy krzyża objawiało się
w każdym z nas, w naszych rodzinach, ojczyźnie naszej i na całym świecie.
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KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Proboszcz:
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wierzę w Boga…
Wyznaczone osoby śpiewają lub odmawiają poszczególne dziesiątki koronki do
Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie mówi się lub śpiewa:
Święty Boże …
O Krwi i Wodo ….
Potem wszyscy śpiewają: Jezu ufam Tobie…

ZAWIERZENIE BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Proboszcz: Naszą parafię zawierzmy teraz Bożemu Miłosierdziu, cała nadzieja,
przeszłość i przyszłość niech będzie złożona w Najświętszym Sercu Jezusa.
Boże, Ojcze miłosierdzia, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie
Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami
grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim
mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby
w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze
przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej
miłosierdzie dla nas i całego świata!
Wszyscy: Amen.
Powtarza się śpiew: Jezu ufam Tobie…
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PRZYJĘCIE POSŁANIA

Proboszcz:
Drodzy parafianie, bł. Jan Paweł II, który cierpiąc przy tym krzyżu głęboko
poznał tajemnicę ofiary Jezusa tak nauczał: „Powierzam wam Krzyż Chrystusa!
Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości
i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym
i zmartwychwstałym”. Insegnamenti VII, 1 (1984), 1105.
Podnieśmy teraz w górę krzyże, które trzymamy w naszych rękach i wyznajmy
wiarę w moc Chrystusa ukrzyżowanego. (wszyscy podnoszą do góry krzyże)
A zatem pytam każdego z was:
Proboszcz: Czy wierzysz, że Jezu Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest
jedynym Zbawicielem człowieka?
Wszyscy: Wierzę.
Proboszcz: Czy wierzysz, że tylko w Krzyżu Jezusa możesz osiągnąć
zbawienie?
Wszyscy: Wierzę.
Proboszcz: Czy wierzysz, że jedyną nadzieją świata jest Miłosierdzie w Krzyżu
naszego Pana?
Wszyscy: Wierzę.
Wszyscy trzymają podniesione krzyże i śpiewają: „Idziesz przez wieki…”
W czasie śpiewu wynosi się Krzyż Papieski z kościoła.
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