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Openingsritus

Wejście

Bij het altaar gekomen, maken ze een
(knie)buiging; de priester kust het altaar en
kan het bewieroken. Daarna gaat hij naar de
zetel.

Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc gо
dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce
przewodniczenia.

Na de intredezang maken priester en gelovigen — staande — het kruisteken. De priester
zegt:

Po skończeniu śpiewu na wejście, kapłan i
wierni stojąc czynią znak krzyża. Kapłan mówi

Allen antwoorden:

Lud odpowiada

Als de gelovigen zijn samengekomen, gaat de
priester met zijn dienaren naar het altaar. Intussen zingt men de intredezang.

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.

Vervolgens, spreekt de priester met uitgestrekte handen de begroeting uit:

De Heer zij met u.
Allen antwoorden:

En met uw geest.

De priester (eventueel de diaken of een andere dienaar die hiervoor aangewezen is) kan
met een paar woorden de gelovigen inleiden
in de liturgie van de dag.

Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na
znak czci.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego
Amen.

Kapłan zwraca się do ludu i rozkładając ręce,
pozdrawia go.

Pan z wami.

Lud odpowiada

I z duchem twoim.

Kapłan, diakon albo odpowiednio przygotowany ministrant może w bardzo zwięzłych słowach wprowadzić wiernych w liturgię
dnia.

Daarna volgt de schuldbelijdenis. De priester
nodigt de gelovigen hiertoe uit:

Kapłan wzywa wiernych do pokuty

Er volgt een korte stilte. Daarna belijden allen
te zamen:

Kapłan może się posłużyć innymi słowami.
Po krótkim milczeniu wszyscy razem wyznają żal za grzechy:

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te
kunnen vieren.

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy
grzeszni, abyśmy mogli z czystym
sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

Ik belijd voor de almachtige God, en
voor u allen, dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte, in doen en laten,

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że
bardzo zgrzeszyłem myślą, mową,
uczynkiem i zaniedbaniem:

SACRAMENTSDAG 2017
Allen kloppen zich op de borst.

uderzając się w piersi mówią

Daarom smeek ik de heilige Maagd
Maria, alle engelen en heiligen, en
u, broeders en zusters, voor mij te
bidden tot de Heer, onze God.

Przeto błagam Najświętszą Maryję,
zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana
Boga naszego.

door mijn schuld, door mijn schuld,
door mijn grote schuld.

De priester besluit:

Moge de Almachtige God zich over
ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven.
Allen antwoorden:

moja wina, moja wina, moja bardzo
wielka wina.

Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg
wszechmogący i odpuściwszy nam
grzechy, doprowadzi nas do życia
wiecznego.

Amen.

Amen.

V. Heer, ontferm U over ons.
R. Heer, ontferm U over ons.
V. Christus, ontferm U over ons.
R. Christus, ontferm U over ons.
V. Heer, ontferm U over ons.
R. Heer, ontferm U over ons.

V. Panie, zmiłuj się nad nami.
R. Panie, zmiłuj się nad nami.
V. Chryste, zmiłuj się nad nami.
R. Chryste, zmiłuj się nad nami.
V. Panie, zmiłuj się nad nami.
R. Panie, zmiłuj się nad nami.

Daarna bidt de priester, en allen antwoorden:

2

CORPUS CHRISTI 2017

Hierna wordt — wanneer het voorgeschreven
wordt — de lofzang Eer aan God gezongen of
gesproken.

Eer aan God in den hoge, en vrede
op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en
aanbidden U. Wij verheerlijken U en
zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader; Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; Heer
God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij, die wegneemt de zonden
der wereld, ontferm U over ons; Gij
die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; Gij, die
zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij
alleen zijt de Heilige. Gij alleen de
Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest in
de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

Jeżeli jest to przewidziane, śpiewa się lub odmawia hymn Chwała na wysokości Bogu.

Chwała na wysokości Bogu, a na
ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię.
Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu
Chryste. Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca, Który gładzisz grzechy
świata, zmiłuj się nad nami. Który
gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko
Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
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Met gevouwen handen zegt de priester:

Laat ons bidden.
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Módlmy się:
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Allen bidden met de priester enige tijd in stilte.

Wszyscy razem г kapłanem modlą się przez
pewien czas w milczeniu.

Dienst van het Woord

Liturgia słowa

Uit het boek Deuteronomium

Czytanie z Księgi Powtórzonego
Prawa

Heer Jezus Christus, in de tekenen
van brood en wijn hebt Gij ons de
gedachtenis nagelaten van het paasmysterie. Wij vragen U: verleen dat
wij dit sacrament van uw lichaam en
uw bloed in ere houden, en in ons
leven de vrucht blijven ervaren van
uw verlossing. Gij die leeft en heerst
met God de Vader in de eenheid van
de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. R. Amen.

De lector gaat naar de ambo en draagt de eerste lezing voor, die door allen zittend wordt
beluisterd.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę
swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi
Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem
Ojcem w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
R. Amen.

Lektor udaje się na ambonkę i odczytuje
pierwsze czytanie, którego wszyscy słuchają
siedząc.

Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan
zawołał na niego z góry i powiedział: « Tak powiesz domowi Jakuba i to
oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem
was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała
ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym ».
Aan het einde zegt de lector:

Zo spreekt de Heer.
Allen antwoorden:

Wij danken God.

Aby zaznaczyć koniec czytania, lektor dodaje:

Oto słowo Boże.

Wszyscy odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.
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De psalmist of cantor zegt de psalm, terwijl
het volk met het refrein antwoordt.

Psalmista, czyli kantor śpiewa lub recytuje
psalm, a wszyscy powtarzają refren.

Loof dus de Heer, Jeruzalem, Sion,
verheerlijk uw God. Want Hij heeft
uw poorten stevig gegrendeld, uw
zonen gezegend binnen uw muur. R.

Chwal, Jeruzalem, Pana, wysławiaj
twego Boga, Syjonie! Umacnia bowiem zawory bram twoich i błogosławi synom twoim w tobie. R.

R. Loof de Heer, Jeruzalem.

Hij laat U in vrede uw akkers bebouwen en voedt U met tarwebloem. Hij
zendt zijn bevel uit over de aarde en
haastig rept zich zijn woord. R.
Hij is het die Jakob zijn woord heeft
gezonden, zijn wet en geboden voor
Israël. Nooit was er een volk dat
Hij zo heeft behandeld, geen ander
maakt Hij zijn wegen bekend. R.

R. Chwal, Jeruzalem, Pana.

Zapewnia pokój twoim granicom i
wyborną pszenicą ciebie darzy. Zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo. R.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie
uczynił tego dla innych narodów,
nie oznajmił im swoich wyroków. R.

Eventueel draagt de lector op de ambo de
tweede lezing zoals hierboven is aangeduid.

Następnie, jeżlei jest drugie czytanie, lektor
je odczytuje z ambony, jak poprzednio.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Aan het einde zegt de lector:

Aby zaznaczyć koniec czytania, lektor dodaje:

Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen die wij zegenen, gemeenschap met het Bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het Lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.
Zo spreekt de Heer.
Allen antwoorden:

Wij danken God.

Daarna zingt men het Alleluia of een andere
acclamatie.
Daarna gaat de diaken of de priester naar de
ambo; hij kan begeleid worden door de wieroker en de kaarsdragers. Hij zegt:
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Oto słowo Boże.

Wszyscy odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.

Następuje Alleluja lub inny śpiew przed
Ewangelią.
Potem diakon lub kapłan udaje się na ambonę. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają,
towarzyszą mu ministranci z kadzidłem i ze
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De Heer zij met u.
Het volk antwoordt:

En met uw geest.

De diaken of de priester zegt:

świecami. Na ambonie diakon lub kapłan mówi:

Pan z wami.

Wszyscy odpowiadają:

I z duchem twoim.
Diakon lub kapłan:

+ Uit het heilig evangelie van onze
Heer Jezus Christus volgens Johannes

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana

en intussen bekruist hij het evangelieboek en
ook zichzelf op voorhoofd, mond en borst.

Równocześnie czyni znak krzyża na księdze
oraz na czole, ustach i piersi.

Het volk antwoordt:

Wszyscy odpowiadają:

Als er wierook gebruikt wordt, bewierookt de
diaken of de priester het boek. Daarna verkondigt hij het evangelie.

Jeżeli używa się kadzidła, diakon lub kapłan najpierw okadza księgę, a następnie głosi Ewangelię.

Lof zij U, Christus.

Chwała Tobie, Panie.

Jezus powiedział do Żydów: « Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z
nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja
dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata ». Sprzeczali się więc między
sobą Żydzi mówiąc: « Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia? » Rzekł
do nich Jezus: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia
w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja
go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew
moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja
żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To
jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi
przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki ».
Na het evangelie kan de diaken of de priester
toevoegen:

Po Ewangelii diakon lub kapłan mówi:

De gelovigen antwoorden:

Wszyscy odpowiadają:

Zo spreekt de Heer.

Oto słowo Pańskie.

Wij danken God.

Chwała Tobie, Chryste.
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Daarna kust hij het boek en zegt in stilte:

Mogen door de woorden van het
evangelie onze zonden worden uitgewist.

Po czym czytający całuje księgę mówiąc cicho:

Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy.

Daarop volgt de homilie, die voorgeschreven
is op alle zondagen en verplichte feestdagen;
op andere dagen wordt zij aanbevolen.

Następuje homilia. Należy ją głosić we
wszystkie niedziele i święta nakazane; w inne
dni jest zalecona.

Hierna volgt — wanneer dit voorgeschreven
is — de geloofsbelijdenis.

Jeżeli jest to przepisane, po homilii składa się
wyznanie wiary

Bij de volgende woorden buigen allen het
hoofd tot is mens geworden.

W czasie następujących słów, aż do stał się
człowiekiem, wszyscy się pochylają.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van
God, voor alle tijden geboren uit de
Vader. God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God. Geboren,
niet geschapen, één in wezen met de
Vader, en door Wie alles geschapen
is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door
de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd
voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde
dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn
Rijk komt geen einde. Ik geloof in de
heilige Geest, die Heer is en het le8

Wierzę w jednego Boga, Ojca
Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy
z Boga prawdziwego. Zrodzony a
nie stworzony, współistotny Ojcu, a
przez Niego wszystko się stało. On
to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał
się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I
zmartwychwstał dnia trzeciego, jak
oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba;
siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie
przyjdzie w chwale sądzić żywych i
umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem
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ven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader
en de Zoon te zamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken
heeft door de profeten. Ik geloof in
de éne, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel
tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend Rijk.
Amen.

i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie
grzechów. I oczekuję wskrzeszenia
umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
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Hierna volgt de voorbede.

... bidden wij tot de Heer. R. Wij bidden U, verhoor ons.

Następuje modlitwa powszechna, którą kapłan kieruje z miejsca przewodniczenia lub z
ambony.

... do Pana módlmy się. R. Wysłuchaj
nas, Panie.

Eucharistie

Liturgia eucharystyczna

Het is wenselijk dat de gelovigen hun deelname betuigen door het aanbrengen van de gaven. Zij kunnen het brood en de wijn — bestemd voor de eucharistie — aanbrengen, of

Wypada, aby wierni zaznaczyli swój udział
w ofierze, przynosząc albo chleb i wino potrzebne do sprawowania Eucharystii, albo inne dary na potrzeby kościoła i ubogich.

Na de voorbede volgt de offerandezang. Intussen brengen de acolieten het corporale,
het kelkdoekje, de beker en het missaal naar
het altaar.

Po liturgii słowa rozpoczyna się śpiew na
przygotowanie darów. W tym czasie ministranci umieszczają na ołtarzu korporał (palkę), puryfikaterz, kielich i mszał.
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andere gaven voor de noden van de kerk of
van de armen
Staande bij het altaar, ontvangt de priester
van de acoliet de schaal met brood, houdt
haar een weinig omhoog geheven boven het
altaar en zegt in stilte:

Kapłan stojąc przy ołtarzu bierze patenę z
chlebem, unosi ją nieco nad ołtarzem i mówi
cicho:

Gezegend zijt Gij God, Heer van al
wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U
dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak
het voor ons tot brood van eeuwig
leven.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże
wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, który Tobie
ofiarujemy, aby stał się dla nas chlebem życia.

Vervolgens plaatst hij de schaal met brood op
het corporale.

Następnie składa patenę z chlebem na korporale.

Als er geen offerandelied wordt gezongen,
mag de priester deze woorden luidop zeggen.
Het volk kan antwoorden:

Jeżeli nie wykonuje się śpiewu, kapłan może
odmówić te słowa głośno; wtedy wszyscy odpowiadają:

De diaken of de priester giet wijn en een weinig water in de beker en zegt in stilte:

Diakon lub kaplan wlewa wino i nieco wody
do kielicha mówiąc:

Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.

Water en wijn worden één. Gij deelt
ons mens-zijn en neemt ons op in uw
goddelijk leven.
De priester ontvangt vervolgens van de acoliet de beker, houdt hem een weinig omhoog
geheven boven het altaar en zegt in stilte:

Gezegend zijt Gij God, Heer van al
wat leeft. Uit uw milde hand hebben
wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen.
Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
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Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i
na wieki.
Przez to misterium wody i wina daj
nam Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo.
Bierze kielich, unosi go nieco nad oltarzem i
mówi:

Błogosławiony jesteś, Panie Boże
wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich,
który Tobie ofiarujemy, aby stało się
dla nas napojem duchowym.
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Vervolgens plaatst hij de beker op het corporale.

Następnie stawia kielich na korporale.

Als er geen offerandelied wordt gezongen,
mag de priester deze woorden luidop zeggen.
Het volk kan antwoorden:

Jeżeli nie wykonuje się śpiewu, kapłan może
odmówić te słowa głośno; na końcu wszyscy
odpowiadają:

Daarna buigt de priester en bidt in stilte:

Potem kapłan pochylony mówi cicho:

Gezegend zijt Gij, God, in alle eeuwen.

In het besef van onze onmacht en
onze schuld vragen wij dat onze offerande voor U aanvaardbaar wordt
en wij genade vinden in uw ogen.
Indien er wierook gebruikt wordt, bewierookt de priester nu de gaven en het altaar.
Daarna bewierookt de diaken of een van de
acolieten de priester en het volk.

Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i
na wieki.

Przyjmij nas, Panie, stojących przed
Tobą, w duchu pokory i z sercem
skruszonym; niech nasza ofiara tak
się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie
Boże, aby się Tobie podobała.
Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, kaptan okadza dary, po czym diakon lub ministrant może okadzić kapłana i lud.

Daarna wast de priester zijn handen aan de
zijkant van het altaar; hij zegt daarbij in stilte:

Kapłan stojąc z boku ołtarza myje ręce mówiąc cicho:

Terwijl hij midden voor het altaar staat gekeerd naar het volk, spreidt de priester zijn
handen uit en vouwt ze weer samen terwijl
hij zegt:

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

Neem alle schuld van ons af, Heer,
maak ons vrij van ongerechtigheid.

Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i
oczyść mnie z grzechu mojego.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn
en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę
przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van
zijn Naam, tot welzijn van ons en
van heel zijn heilige Kerk.

Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego
Kościoła świętego.

Het volk staat recht en antwoordt:

Wszyscy odpowiadają:

13
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Daarna spreekt de priester in orante-houding
het gebed over de gaven uit.

Następnie kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę nad darami.

EUCHARISTISCH GEBED

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Heer, verleen genadig aan de kerk
uw gaven van eenheid en van vrede.
Want dit is de diepe zin van de offergaven die U worden opgedragen.
Door Christus onze Heer. R. Amen.

Panie, nasz Boże, udziel swojemu
Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary. Przez Chrystusa, Pana naszego. R. Amen.

Nu begint de priester het eucharistisch gebed.

Kapłan rozpoczyna Modlitwę eucharystyczną.

De handen uitspreidend, zegt hij:

Rozkładając ręce, mówi:

Het volk antwoordt:

Wszyscy odpowiadają:

De Heer zij met u.
En met uw geest.

De priester gaat verder, terwijl hij zijn handen omhoog heft.

Pan z wami.

I z duchem twoim.

Podnosząc ręce, kapłan mówi:

Verheft uw hart.

W górę serca.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Wznosimy je do Pana.

Het volk antwoordt:

De priester voegt er aan toe met uitgestrekte
handen:

Wszyscy:

Z rozłożonymi rękami kapłan dodaje:

Brengen wij dank aan de Heer onze
God.

Dzięki składajmy Panu Bogu.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Godne to i sprawiedliwe.

Het volk antwoordt:
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Wszyscy:
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In orante-houding gaat de priester nu verder
met de prefatie.

Kapłan odmawia prefację z rękami rozłożonymi.

Hij, priester bij uitstek die in de
eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe
zijn offer moet voortleven. Hij heeft
zichzelf aan U opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft
Hij bevolen voortaan dit offer aan te
bieden om Hem te gedenken.

On sam jako prawdziwy i wieczny
Kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej Ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej Ofierze i nam polecił
ją składać na swoją pamiątkę. Jego
Ciało za nas wydane umacnia nas,
gdy je spożywamy, a Krew za nas
wylana, obmywa nas, gdy ją pijemy.

Heilige Vader, machtige eeuwige
God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en
overal, door Christus onze Heer.

Als wij dan eten van dit Lam dat
voor ons is geslacht, worden wij
geestelijk sterk; als wij drinken van
zijn bloed dat voor ons is vergoten,
worden wij innerlijk rein.

Op het einde vouwt hij de handen; samen met
heel het volk besluit hij de prefatie en zingt
of zegt met luide stem:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God
der hemelse Machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge. Gezegend Hij

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

Dlatego zjednoczeni z chórami
Aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając:
Przy końcu prefacji składa ręce i razem z
wiernymi kończy prefację śpiewajqc lub głośno mówiąc:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia
chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w
15
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die komt in de Naam des Heren. Hosanna in den hoge.

imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

EUCHARISTISCH GEBED II

DRUGA MODLITWA
EUCHARYSTYCZNA

De priester vervolgt in orante-houding:

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:

Hij houdt de handen uitgestrekt over de offergaven en zegt:

Kapłan składa ręce i trzymając je nad wyciągnięte nad darami, mówi:

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de
bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven met de dauw
van uw heilige geest.

Hij vouwt de handen en maakt één kruisteken
over brood en beker te zamen.

dat zij voor ons worden tot lichaam
en + bloed van Jezus Christus, onze
Heer.
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Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źrodło wszelkiej świętości.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha

Składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:

aby stały się dla nas Ciałem + i
Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
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Hij vouwt de handen.

Składa ręce.

In de nu volgende teksten worden de woorden des Heren, overeenkomstig hun aard,
helder en duidelijk uitgesproken.

W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie,
bo tego wymaga ich znaczenie.

Hij neemt het brood, heft het een weinig op
en zegt:

Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i
mówi:

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn
leerlingen met deze woorden:
Hij buigt het hoofd.

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Hij toont de geconsacreerde hostie aan het
volk, legt de hostie terug op de schaal en
knielt.

On to, gdy dobrowolnie wydał się na
mękę,
wziął chleb i dzięki Tobie składając,
łamał i rozdawał swoim uczniom,
mówiąc:
lekko się pochyla.

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.
Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa
ją na patenie i przyklęka.

Daarna vervolgt hij:

Następnie mówi:

Hij neemt de beker, heft hem een weinig op
en zegt:

Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i
mówi:

Hij buigt het hoofd.

lekko się pochyla

Zo nam Hij na de maaltijd ook de
kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit,
en gaf hem zijn leerlingen met deze
woorden:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT
HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS
DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND; DIT IS
MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZON-

Podobnie po wieczerzy

wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim
uczniom, mówiąc:
BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH
KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA
WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.
17
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DEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE
GEDENKEN.
Hij toont de beker aan het volk, zet hem weer
op het corporale en knielt;

Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka.

daarna zegt hij:

Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji:

Het volk vervolgt met de acclamatie:

Lud odpowiada:

De priester vervolgt in orante-houding:

Następnie z rozłożonymi rękami kapłan mówi:

Verkondigen wij het mysterie van
het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw
dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig,
God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij
danken U omdat Gij ons waardig
keurt om voor uw aangezicht te
staan en uw heilige dienst te verrichten.

Zo delen wij in het lichaam en bloed
van Christus en wij smeken U dat
wij door de heilige Geest worden
vergaderd tot één enige kudde.
18

Oto wielka tajemnica wiary.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu,
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w
chwale.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy
Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich
zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.
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Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar
liefde volkomen wordt, één heilig
volk met Franciscus, onze paus, en
Johan, onze bisschop, en allen die
uw heilig dienstwerk verrichten.

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

Hij vouwt de handen.

Składa ręce

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij
vragen U, ontferm U over ons allen,
opdat wij te zamen met de Maagd
Maria, de Moeder van Christus, met
de heilige Jozef, haar bruidegom,
met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden
het eeuwige leven deelachtig te zijn
en U loven en eren
door Jezus Christus, uw Zoon.
De priester houdt de schaal met de hosties en
de beker omhoog geheven:

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn, Heer,
onze God, almachtige Vader, in de
eenheid van de heilige Geest, hier en
nu en tot in eeuwigheid.
Het volk antwoordt met de acclamatie:

Amen.

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

Kapłan bierze patenę z hostią i kielich i, podnosząc je, mówi:

Przez Chrystusa, z Chrystusem
iw Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze
wszechmogący, w jedności Ducha
Świętego, wszelka cześć i chwała,
przez wszystkie wieki wieków.
Lud odpowiada:

Amen.
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COMMUNIERITUS

OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Wanneer de priester de beker en de schaal op
het altaar heeft geplaatst, zegt hij met gevouwen handen:

Gdy lud odpowie: Amen, kapłan stawia patenę i kielich na ołtarzu. Kapłan rozłożywszy
ręce mówi:

In orante-houding bidt hij samen met het
volk:

Kapłan rozkłada ręce i razem z ludem mówi
dalej:

Aangespoord door een gebod van de
Heer, en door zijn goddelijk woord
onderricht, durven wij zeggen:

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw
Naam worde geheiligd. Uw Rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons
dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren. En breng
ons niet in beproeving, maar verlos
ons van het kwade.
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Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:
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.
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In orante-houding vervolgt de priester alleen.

Z rozłożonymi rękami kapłan mówi dalej:

De priester vouwt zijn handen

Kapłan składa ręce,

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen, dat wij,
gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust: hoopvol
wachtend op de komst van Jezus,
Messias, uw Zoon.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od
grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa.

en het volk besluit dit gebed met de acclamatie:

lud kończy modlitwę odpowiadając:

Want van U is het Koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i
chwała na wieki.

In orante-houding vervolgt de priester met
luide stem:

Kapłan z roztożonymi rękami mówi gtośno:

Hij vouwt de handen.

Sktada ręce.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw
Apostelen gezegd: Vrede laat Ik u;
mijn vrede geef Ik u. Let niet op onze
zonden, maar op het geloof van uw
Kerk; vervul uw belofte: geef vrede
in uw Naam en maak ons één.

Gij, die leeft in eeuwigheid.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś
swoim Apostołom: Pokój zostawiam
wam, pokój mój wam daję. Prosimy
Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności.
Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków.
21
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Het volk antwoordt:

Amen.

Amen.

De vrede des Heren zij altijd met U.

Pokój Pański niech zawsze będzie z
wami.

Gekeerd naar het volk spreidt de priester zijn
handen uit en vouwt ze weer samen terwijl
hij zegt:

Het volk antwoordt:

En met uw geest.

De diaken of de priester kan hieraan toevoegen:

Wenst elkaar de vrede.

En allen wensen elkaar de vrede zoals het ter
plaatse gebruikelijk is. De priester geeft de
vredeskus aan de diaken of acoliet.

Kapłan, rozkładając i składając ręce, mówi:

Lud odpowiada:

I z duchem twoim.

Następnie, jeżeli okoliczności za tym przemawiają, diakon lub kapłan mówi:

Przekażcie sobie znak pokoju.

Wszyscy, według miejscowego zwyczaju,
okazują, sobie wzajemnie pokój i miłość.

Daarna breekt hij het hostiebrood boven de
schaal, en laat een stukje in de beker vallen,
terwijl hij in stilte zegt:

Następnie kapłan bierze hostię, łamie ją nad
pateną i cząstkę wpuszcza do kielicha, mówiąc cicho:

Intussen zingt of zegt het volk:

W tym czasie śpiewa się lub mówi:

Lichaam en Bloed van onze verrezen
Heer Jezus Christus die wij ontvangen tot eeuwig leven.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld, geef ons de vrede.

22

Ciało i Krew Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Jktóre łączymy Ji będziemy przyjmować, Jniech nam pomogą osiągnąć Jżycie wieczne.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
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Het Lam Gods kan zo lang herhaald worden
als de broodbreking duurt. Na de laatste aanroeping wordt altijd gezegd: Geef ons de vrede.

Jeżeli łamanie chleba trwa dłużej, można ten
śpiew wielokrotnie powtórzyć. Przy ostatnim
powtórzeniu mówi się: obdarz nas pokojem.

In stilte en met gevouwen handen bidt de
priester:

Następnie kapłan, ze złożonymi rękami, mówi cicho:

Ofwel:

Albo:

Heer Jezus Christus, Zoon van de
levende God, Gij hebt in de Heilige Geest de wil van de Vader volbracht en door uw sterven de wereld tot nieuw leven gewekt. Verlos
mij door uw heilig Lichaam en Bloed
van elk kwaad, van alle ongerechtigheid. Geef dat ik nooit de weg van
uw geboden verlaat, nooit word gescheiden van uw liefde.
Heer Jezus Christus, laat het delen
in uw Lichaam en Bloed voor mij
geen vonnis zijn en geen gericht,
maar een kracht die mij sterkt naar
lichaam en ziel en mij geneest van
alle zwakheid.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu, wybaw mnie przez to najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła;
spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól
mi nigdy odłączyć się od Ciebie.
Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie
Ciała i Krwi Twojej nie ściągnie na
mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie
chroni oraz skutecznie leczy moją
duszę i ciało.
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De priester knielt, houdt een hostie boven de
schaal en, gekeerd naar het volk, zegt hij luidop:

Kapłan przyklęka, bierze Hostię i trzymając
ją nieco podniesioną nad pateną, zwrócony
do ludu, głośno mówi:

Samen met de gelovigen voegt hij er eenmaal
aan toe:

Razem z ludem jeden raz dodaje:

Naar het altaar gekeerd zegt de priester in
stilte:

Kapłan zwrócony do ołtarza mówi cicho:

Zalig zij die genodigd zijn aan de
maaltijd des Heren. Zie het Lam
Gods, dat wegneemt de zonden der
wereld.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot
mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy
zostali wezwani na Jego ucztę.

Panie, nie jestem godzien, abyś
przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Het Lichaam van Christus beware
mij tot eeuwig leven.

Ciało Chrystusa niech mnie strzeże
na życie wieczne.

Daarna neemt hij de beker en zegt in stilte:

Następnie bierze kielich i mówi cicho:

Hij drinkt uit de beker.

Ze czcią przyjmuje Krew Chrystusa.

Hij communiceert.

Het Bloed van Christus beware mij
tot eeuwig leven.

Ze czcią przyjmuje Ciało Chrystusa.

Krew Chrystusa niech mnie strzeże
na życie wieczne.

Nu neemt hij de schaal, gaat naar de communicanten, toont aan ieder van hen de hostie,
en zegt:

Następnie kapłan bierze patenę lub puszkę,
podchodzi do przystępujących do Komunii
św. i każdemu ukazuje hostię, mówiąc:

De communicant antwoordt:

Przystępujący do Komunii św. odpowiada:

Lichaam van Christus.
Amen.

en communiceert.

Ciało Chrystusa.
Amen.

De diaken die de communie uitreikt, doet het
op dezelfde manier.

W ten sam sposób postępuje diakon, jeżeli
rozdaje Komunię świętą.

Wanneer men onder twee gedaanten communiceert, wordt het ritueel gevolgd dat in de

Jeżeli są wierni, którzy mają otrzymać Komunię pod obiema postaciami, zachowuje się
obrzęd opisany w Ogólnym wprowadzeniu.
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Terwijl de priester communiceert, begint de
communiezang.

Gdy kapłan przyjmuje Ciało Pańskie, rozpoczyna się śpiew na Komunię.

Wanneer het uitreiken van de communie beëindigd is, reinigt de priester of de diaken de
schaal boven de beker, daarna de beker zelf.

Po ukończeniu rozdawania Komunii kapłan,
diakon lub akolita oczyszcza partenę nad kielichem i sam kielich.

Tijdens de reiniging bidt de priester in stilte:

Podczas oczyszczania pateny i kielicha mówi
on cicho:

Heer, laat ons in een zuiver hart opnemen wat wij met de mond hebben
genuttigd. Laat de gave die wij hier
ontvangen hebben, een geneesmiddel zijn voor de eeuwigheid.

Staande bij de zetel of het altaar zegt de priester:

Laat ons bidden.

Allen bidden met de priester enige tijd in
stilte. Tenslotte spreekt de priester in orante-houding het slotgebed.

Heer, wij vragen: vervul ons met
blijvende vreugde die Gij alleen
kunt geven, goddelijke gave die wij
nu reeds mogen smaken wanneer
wij het heilig lichaam en bloed
ontvangen van Jezus Christus onze
Heer. R. Amen.

Wanneer een andere liturgische dienst onmiddelijk volgt, wordt wordt de ritus van de
wegzending weggelaten.

Panie, daj nam czystym sercem
przyjąć to, co spożyliśmy ustami, i
dar otrzymany w doczesności niech
się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne.

Następnie kapłan, stojąc na miejscu przewodniczenie albo przy ołtarzu, mówi:

Módlmy się.

Jeżeli poprzednio nie było milczenia, wszyscy razem z kapłanem modlą się przez jakiś
czas w milczeniu. Potem kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę po Komunii.

Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem
w życiu Bożym, który w doczesności
zapowiada przyjmowanie najdroższego Ciała i Krwi Twojej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
R. Amen.
Jeżeli bezpośrednio po Mszy następuje inna
czynność liturgiczna, opuszcza się obrzędy
zakończenia.
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