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OBRZ!DY WST!PNE

Przed Msz! "wi#t! rozdaje si# wiernym "wiece (lub prosi si# o przy-
niesienie "wiec odpowiednio wcze"niej). Obok o$tarza ustawia si# 
pascha$, jak w czasie okresu wielkanocnego. Po znaku krzy%a i po-
zdrowieniu, kap$an zwraca si# do wiernych tymi lub podobnymi 
s$owami: 
W jedno"ci z Ojcem #wi$tym Franciszkiem, który celebruje dzi" 
w Rzymie zako%czenie Roku Wiary, równie& i my chcemy pod-
sumowa' ten szczególny czas re(eksji nad nasz) wiar) w wymia-
rze osobistym i wspólnotowym. Dzi$kujemy naszemu Panu za 
*ask$ odnowy, której nam udzieli*. Razem z ca*ym Ko"cio*em po-
wszechnym zadajemy sobie pytanie: jak prze&yli"my ten czas i czy 
naprawd$ odnowili"my nasza wiar$? Uroczysto"' Jezusa Chrystu-
sa, Króla Wszech"wiata poszerza perspektyw$ tej naszej re(eksji o 
wierze i zaprasza nas, aby"my zawierzyli obietnicy, któr) da* nam 
Pan i by"my zachowali w nas niewzruszon) nadziej$.

 
Akt pokuty

Nast#puje akt pokuty w formie czwartej: po"wi#cenie wody i pokro-
pienie wiernych na pami!tk# chrztu "wi#tego, jako pocz!tku drogi 
wiary.

Kap$an stoj!c w miejscu przewodniczenia i maj!c przed sob! na-
czynie z wod!, która ma by& po"wi#cona, zwrócony do ludu zach#-
ca go do modlitwy s$owami ni%ej podanymi lub podobnymi:
Pokornie pro"my Pana Boga,  
aby pob*ogos*awi* t$ wod$, któr) b$dziemy pokropieni na pami)t-
k$ naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, aby"my byli wierni 
Duchowi #wi$temu, którego otrzymali"my.
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Po krótkiej ciszy celebrans, trzymaj!c r#ce z$o%one, mówi:
Wszechmog)cy, wieczny Bo&e, 
Ty chcesz, aby przez wod$, 
która podtrzymuje &ycie i s*u&y do oczyszczenie, 
tak&e nasze dusze zosta*y oczyszczone 
i otrzyma*y zadatek &ycia wiecznego, 
prosimy Ci$, pob*ogos*aw c t$ wod$, 
któr) b$dziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. 
Odnów w nas +ród*o swojej *aski 
i bro% od wszelkiego z*a nasze dusze i cia*a, 
aby"my mogli zbli&y' si$ do Ciebie z czystym sercem 
i otrzyma' Twoje zbawienie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.
C. Amen.

Kap$an bierze kropid$o, kropi siebie i us$uguj!cych, nast#pnie du-
chowie'stwo i lud. Je%eli trzeba, przechodzi przez ko"ció$. W tym 
czasie wykonuje si# odpowiedni "piew.

Kap$an wraca do miejsca przewodniczenia i gdy "piew si# sko'czy, 
zwrócony do ludu, trzymaj!c r#ce z$o%one, mówi:
Niech Bóg wszechmog)cy oczy"ci nas z grzechów 
i sprawi, aby"my przez odprawienie tej eucharystycznej 
O,ary stali si$ godnymi udzia*u w uczcie niebieskiej.
C. Amen.

Hymn Chwa!a na wysoko"ci

Nast#pnie "piewa si# lub odmawia hymn Chwa*a na wysoko"ci. 
Celebracja Mszy (wi#tej jest kontynuowana more solito.
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Kolekta*

Kap$an:
Módlmy si$.
Wszechmog)cy, wieczny Bo&e, 
Ty postanowi*e" wszystko podda' 
umi*owanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszech"wiata, 
spraw, aby ca*e stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, 
Tobie s*u&y*o i bez ko%ca Ciebie chwali*o. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tob) &yje i króluje w jedno"ci Ducha #wi$tego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
C. Amen.

* Teksty z Niedzieli, 24.11.2013, z Uroczysto!ci Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszech!wiata.
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LITURGIA S-OWA*

Pierwsze czytanie

Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Drugiej Ksi$gi Samuela         2 Sm 5, 1-3
Wszystkie pokolenia izraelskie zesz*y si$ u Dawida w Hebronie i 
o"wiadczy*y mu: ”Oto my, ko"ci twoje i cia*o. Ju& dawno, gdy Saul 
by* królem nad nami, ty wyprawia*e" si$ i powraca*e" na czele Izra-
ela. I Pan rzek* do ciebie: «Ty b$dziesz pas* mój lud, Izraela, i ty 
b$dziesz wodzem dla Izraela»”.
Ca*a starszyzna Izraela przyby*a do króla do Hebronu. I zawar* 
król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Nama"cili 
wi$c Dawida na króla nad Izraelem. 
Oto s*owo Bo&e.
C. Bogu niech b$d) dzi$ki.

 
Psalm responsoryjny Ps 122 (121), 1-2. 4-5 

(C.: por. 1)
C. Id+my z rado"ci) na spotkanie Pana. 

1. Ucieszy*em si$, gdy mi powiedziano: 
«Pójdziemy do domu Pana». 
Ju& stoj) nasze stopy 
w twoich bramach, Jeruzalem. C.

* Teksty z Niedzieli, 24.11.2013, z Uroczysto!ci Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszech!wiata.
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2. Do niego wst$puj) pokolenia Pa%skie, 
aby zgodnie z prawem Izraela wielbi' imi$ Pana. 
Tam ustawiono trony s$dziowskie, 
trony domu Dawida. C.

 
Drugie czytanie

Bóg przeniós$ nas do królestwa swojego Syna

Czytanie z Listu "wi$tego Paw*a Aposto*a do Kolosan Kol 1, 12-20

Bracia: 

Dzi$kujcie Ojcu, który was uzdolni* do uczestnictwa w dziale 
"wi$tych w "wiat*o"ci. On uwolni* nas spod w*adzy ciemno"ci i 
przeniós* do królestwa swego umi*owanego Syna, w którym mamy 
odkupienie, odpuszczenie grzechów. 

On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec ka&-
dego stworzenia, bo w Nim zosta*o wszystko stworzone: i to, co 
w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy 
Trony, czy Panowania, czy Zwierzchno"ci, czy W*adze. Wszystko 
przez Niego i dla Niego zosta*o stworzone. On jest przed wszyst-
kim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest G*ow) Cia*a, to jest Ko"cio*a. On jest Pocz)tkiem, Pier-
worodnym spo"ród umar*ych, aby sam zyska* pierwsze%stwo we 
wszystkim. Zechcia* bowiem Bóg, aby w Nim zamieszka*a ca*a 
Pe*nia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojedna' wszystko z 
sob): i to co na ziemi, i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój 
przez Krew Jego Krzy&a.

Oto s*owo Bo&e.

C. Bogu niech b$d) dzi$ki.
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!piew przed Ewangeli" por. Mk 11, 10

Alleluja, alleluja, alleluja.
B*ogos*awiony, który przybywa w imi$ Pa%skie; 
b*ogos*awione Jego królestwo, które nadchodzi.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

D. Pan z wami.
C. I z duchem twoim.
2c S*owa Ewangelii wed*ug "wi$tego -ukasza.    Lk 23, 35-43
C. Chwa*a Tobie, Panie.
Gdy ukrzy&owano Jezusa, lud sta* i patrzy*. Lecz cz*onkowie Wy-
sokiej Rady drwi)co mówili: «Innych wybawia*, niech&e teraz sie-
bie wybawi, je"li On jest Mesjaszem, Wybra%cem Bo&ym». 
Szydzili z Niego i &o*nierze; podchodzili do Niego i podawali Mu 
ocet, mówi)c: «Je"li Ty jeste" królem &ydowskim, wybaw sam sie-
bie». 
By* tak&e nad Nim napis w j$zyku greckim, *aci%skim i hebraj-
skim: «To jest Król &ydowski». 
Jeden ze z*oczy%ców, których tam powieszono, ur)ga* Mu: «Czy Ty 
nie jeste" Mesjaszem? Wybaw wi$c siebie i nas». 
Lecz drugi, karc)c go, rzek*: «Ty nawet Boga si$ nie boisz, chocia& 
t$ sam) kar$ ponosisz? My przecie& sprawiedliwie, odbieramy bo-
wiem s*uszn) kar$ za nasze uczynki, ale On nic z*ego nie uczyni*». 
I doda*: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego kró-
lestwa». 
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Jezus mu odpowiedzia*: «Zaprawd$, powiadam ci: Dzi" ze Mn) b$-
dziesz w raju».
Oto s*owo Pa%skie.
C. Chwa*a Tobie, Chryste.

 
Homilia

Propozycja wybranych tematów:
– Jezus Chrystus jest naprawd# Królem mojego %ycia, mojej ro-

dziny?
– Potra)# podporz!dkowa& moje decyzje s$owom Chrystusa 

Króla?
– Podsumowanie Roku Wiary oraz inicjatyw podj#tych w para)i/

wspólnocie.
– Jak wype$niamy zadania p$yn!ce z obowi!zku Wyznania wia-

ry, któr! otrzymali"my na Chrzcie "w.
– Jak mo%emy wyznawa& wiar# w ró%nych okoliczno"ciach nasze-

go %ycia?
– W Chrzcie "w. otrzymali"my misj#: id*cie i nauczajcie! Jakie 

owoce ta misja przynios$a w moim %yciu?
– Czy ja wyznaj# moj! wiar#?
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Wyznanie wiary

Po homilii kap$an wprowadza Wyznanie wiary tymi lub podobny-
mi s$owami:
Na pocz)tku Roku Wiary otrzymali"my tekst Wyznania wiary. 
Naszym zadaniem by*o nie tylko nauczenie si$ go na pami$'. #wi$-
ty Augustyn mówi o tekstach wyznania wiary, &e zosta*y sformu-
*owane po to: «a&eby [ochrzczeni] wierz)c, byli pos*uszni; b$d)c 
pos*uszni, uczciwie &yli; uczciwie &yj)c, oczyszczali swoje serca, a 
oczyszczaj)c swoje serca, rozumieli to, w co wierz) ». 
Dzi" w szczególnie uroczysty sposób wyznamy nasza wiar$. Z za-
palonymi "wiecami, wspominaj)c w*asny chrzest jako pocz)tek 
naszej drogi wiary oraz powierzon) nam misje jej wyznawania, 
chcemy w obliczu Ko"cio*a potwierdzi' nasz) przynale&no"' do 
Boga Ojca, Syna i Ducha #wi$tego.

 
Wierni zapalaj! swoje "wiece od pascha$u. Kap$an mówi:
Przyjmijcie "wiat*o Chrystusa.

 
Po zapaleniu "wiec kap$an odmawia nast#puj!c! modlitw#:
W Chrzcie "wi$tym przyj$li"cie "wiat*o Chrystusa 
kroczcie zawsze jako dzieci "wiat*o"ci 
aby"cie trwaj)c w wierze, 
mogli wyj"' na spotkanie Pana, który przychodzi, 
wraz ze wszystkimi "wi$tymi w Królestwie niebieskim.

 
Nast#pnie wszyscy odmawiaj! b!d* "piewaj! Wyznanie wiary.



12

Na koniec kap$an odmawia nast#puj!c! modlitw# nad wiernymi:
Bo&e, nasz Ojcze, 
wys*uchaj Twoje dzieci, 
które wyznaj) razem wiar$ otrzyman) na Chrzcie "wi$tym, 
udzielaj im zawsze pomocy Twojej *aski, 
o"wiecaj ich ka&dego dnia "wiat*em wiary, 
niech Twój #wi$ty Duch prowadzi ich na drogach tego "wiata, 
aby spotkali swoich braci 
i stali si$ ewangelizatorami, których potrzebujesz 
do g*oszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu ca*emu "wiatu. 
Wtedy wszyscy ludzie, po*)czeni w jedn) owczarni$ 
i prowadzeni przez Jedynego Pasterza, 
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, 
odziedzicz) rado"' i obiecany spoczynek przeznaczony dla tych, 
którzy pozwalaj) si$ prowadzi' do Ciebie, 
który jeste" Bogiem, i &yjesz, i królujesz na wieki wieków.
C. Amen.
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Modlitwa powszechna 
lub Modlitwa wiernych,

Nast#puje modlitwa powszechna oraz celebracja Mszy (wi#tej 
more solito.

Kap$an:
Drodzy Bracia i Siostry, 
przyzywamy Chrystusa, Króla Wszech"wiata; 
niech nasza modlitwa b$dzie jednomy"lna t) jedno"ci) wiary, 
któr) Duch #wi$ty wzbudza w naszych sercach.
C. Wys*uchaj nas Panie.

Lektor:
– Za Ko"ció* #wi$ty, 

aby zawsze wierny swojemu Mistrzowi, 
Jezusowi Chrystusowi, 
g*osi* zbawienie ca*emu "wiatu. 
Ciebie prosimy. C.

– Za naszego Papie&a Franciszka, biskupa N., 
prezbiterów i diakonów, 
aby w mocy Ducha #wi$tego 
wyznawali odwa&nie wiar$ w Zbawiciela. 
Ciebie prosimy. C.

– Za osoby "wieckie zaanga&owane w duszpasterstwo, 
aby pozwoli*y si$ prowadzi' Twojemu S*owu, 
które o"wieca i zbawia. 
Ciebie prosimy. C.
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– Za nasze rodziny, 
aby zainspirowane przez Ciebie, Panie, 
potra,*y stawi' czo*a trudno"ciom i próbom &yciowym. 
Ciebie prosimy. C.

– Za naszych bliskich zmar*ych, 
niech wiara w Chrystusa Zmartwychwsta*ego, 
któr) &yli na tym "wiecie, 
przemieni si$ w pewno"' bycia z Bogiem w Jego Królestwie. 
Ciebie prosimy. C.

– Za nas tu obecnych, 
aby"my potra,li na"ladowa' Ciebie, nasz Panie, 
i g*osili Twoj) Ewangeli$ osobom, 
które spotykamy na naszej drodze &ycia. 
Ciebie prosimy. C.

Kap$an:
Panie Jezu Chryste, Królu Wszech"wiata, 
w swojej dobroci zwró' na nas swe oczy. 
Ufamy tylko Tobie, umocnij nasz) wiar$ i spraw, 
aby"my byli zawsze gotowi do jej wyznawania, 
który &yjesz i królujesz na wieki wieków. 
C. Amen.

Przed Msza (wi#t! lub po jej zako'czeniu mo%na wystawi& w 
miejscu uprzednio do tego przygotowanym, obok o$tarza, relikwie 
"wi#tych (szczególnie Patrona miejsca). Mo%na te% odmówi& Lita-
ni$ do Wszystkich #wi$tych b!d* inn!, odpowiedni! modlitw# 
(np. modlitw# przez wstawiennictwo Patrona miejsca), upraszaj!c 
$ask# %ywej wiary dla wspólnoty chrze"cija'skiej oraz odwag# w 
jej wyznawaniu. Nast#pnie mo%na dokona& b$ogos$awie'stwa re-
likwiami.
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