PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA RODZINNEGO
Z SAKRAMENTEM WIECZERZY PAŃSKIEJ

Forma I
• Przywitanie
• Pieśń
• Modlitwa
• Czytania – teksty biblijne
Mogą być czytane przez lektorów- dzieci i rodziców

• Pieśń
• Kazanie
• Credo Nicejsko-konstantynopolitańskie lub Apostolskie
•Pieśń
• Spowiedź według przyjętej formuły agendarnej lub
Pismo Święte uczy nas pokory i wyznania grzechów:
(Ps 51,3-5)
(Ps 51,11-14)
(J 3,16)
Jeśli żałujesz za swoje grzechy, przyjmujesz Jezusa jako swojego Zbawiciela i pragniesz
poprawić swoje życie śpiewaj razem ze mną:
Pieśń „Stwórz serce czyste” (ŚE 757) / „Serce czyste stwórz mi Panie” (ŚE 755)
Na takie wyznanie grzechów zgodnie z poleceniem Pana Jezusa Chrystusa, który rzekł
do swoich apostołów: „Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 23)
jako powołany i ustanowiony sługa / powołana i ustanowiona służebnica Pana naszego
Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii, zwiastuję ci łaskę Bożą, i z rozkazu Pańskiego
odpuszczam grzechy w imię † Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

• Pieśń uwielbiająca

LITURGIA KOMUNIJNA

Ks: Pan niech będzie z wami!
Zb: I z duchem twoim!
Ks: Wznieście swe serca!
Zb: Wznosimy je do Pana!
Ks: Dziękujmy Panu, Bogu naszemu.
Zb: Słuszną to i sprawiedliwą jest rzeczą.
• Modlitwa prefacyjna
Boże, Ojcze, Ty nas zebrałeś. Jesteśmy tutaj aby Cię wielbić: Boże, jesteś wielki, wspaniale wszystko stworzyłeś.
Ty troszczysz się o nas i jesteś blisko. Posłałeś do nas Jezusa, swojego Syna. On błogosławił dzieci, On uzdrawiał chorych, On odpuszczał winy grzesznikom. On oddał Swoje
życie za ludzi. Za to dziękujemy Ci dzisiaj i wielbimy Cię wspólnie słowami:
Zb: Święty, święty, święty jest nasz Pan, a niebo i ziemia, a niebo i ziemia są pełne chwały
Jego.
/lub/ ŚE 359, 360, 361 lub inne.
• Modlitwa eucharystyczna
Dobry Boże! Dziękujemy Ci za Jezusa, który przyszedł do nas w Twoim imieniu jako
przyjaciel biednych i słabych. On nam pokazał jak możemy żyć dla Ciebie i siebie nawzajem. On przyszedł aby przełamać złość i nienawiść, które niszczą przyjaźń. On nam
obiecał, że Duch Święty, który daje siłę, będzie z nami abyśmy mogli żyć jako Twoje
dzieci. Ciebie prosimy: Maranatha - Przyjdź wkrótce Panie!
Zb: Przyjdź, Panie Jezu!
• Modlitwa Pańska
Ks: Przez Chrystusa staliśmy się dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się do Boga
Ojca wołać:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, * święć się imię Twoje, * przyjdź Królestwo Twoje, *
bądź wola Twoja, * jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj, * I odpuść nam nasze winy, * jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
* I nie wódź nas na pokuszenie, * ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo
i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
• Słowa Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej
Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany wziął chleb i podziękowawszy łamał
i dawał uczniom swoim, mówiąc:
BIERZCIE, JEDZCIE,
TO JEST † CIAŁO MOJE,
KTÓRE SIĘ ZA WAS DAJE.
TO CZYŃCIE NA PAMIĄTKĘ MOJĄ.
Podobnie, gdy było po Wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy dał im, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY,
TEN KIELICH JEST TO
NOWE PRZYMIERZE WE † KRWI MOJEJ,
KTÓRA SIĘ ZA WAS, I ZA WIELU WYLEWA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE, ILEKROĆ PIĆ BĘDZIECIE
NA PAMIĄTKĘ MOJĄ.

• Anamneza
Dobry Boże, dziękujemy Ci, że w Swojej miłości gromadzisz nas przy tym stole. Dobry
Boże wspominając dzieło Jezusa Chrystusa uwielbiamy Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, i oczekujemy kiedy przyjdzie powtórnie. Spraw abyśmy spożywając Jego
ciało i krew stali się jednym ciałem w Chrystusie, zgromadź nas w jeden Kościół na ziemi.
Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego niechaj będzie wszelka
cześć i chwała teraz, i zawsze, i po wszystkie wieki wieków.
Zb: Amen.
• Zaproszenie do Stołu Pańskiego
Przy dystrybucji
Ks: Bierz i jedz! Ciało Chrystusa za ciebie wydane. Bierz i pij! Krew Chrystusa za ciebie
przelana!
• Modlitwa pokomunijna
Dziękujemy Ci Boże, za spotkanie przy Twoim stole! Dziękujemy Ci za Jezusa, który
oddał za nas Swoje życie. Dziękujemy Ci, że w Nim zawsze jesteś z nami! Prosimy Cię,
daj nam nowe siły, prowadź nas Swoimi drogami, wzmacniaj nas w każdym czasie i w
każdym miejscu. Amen
Zb: Amen.
• Błogosławieństwo i pieśni na zakończenie

