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Msza Święta
Wejście

Kłaniam się Tobie
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może;
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił w tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za swoje łaski tu wyświadczone odbieraj od nas serca skruszone.

Pierwsze czytanie
Czytanie z Księgi Rodzaju

Rdz 14, 18-20

W owych dniach:
Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był
on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: „Niech będzie
błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech
będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów”.
Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.
Oto Słowo Boże.
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Psalm responsoryjny
Ps 110, 1-4, Ref. Por 4b

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Rzekł Pan do Pana mego: „Siądź po mojej prawicy,
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu:
„Panuj wśród Twych nieprzyjaciół.
Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu, + w blasku świętości,
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę”.
Pan przysiągł i nie będzie żałował:
„Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Drugie czytanie
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
1 Kor 11, 23-26
Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy,
kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest
Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.
Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich
jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie,
na moją pamiątkę!”
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską
głosicie, aż przyjdzie.
Oto Słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią
J 6, 51
Aklamacja: Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja. Alleluja. Alleluja.
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Ewangelia

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Łk 9, 11b-17
Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia
potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy
przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą
do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy
tu na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść”.
Oni odpowiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy
i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi.”
Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych
uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu”.
Uczynili tak i rozmieścili wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy
błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli
i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które
im zostały.
Oto Słowo Pańskie.

Przygotowanie darów

O, mój Jezu w Hostii skryty
1. O mój Jezu w Hostii skryty, na kolanach wielbię Cię.
W postać chleba Tyś spowity, Bóstwo Twoje kryje się.
Ty co rządzisz całym światem, me zbawienie w ręku masz;
Tu przed Twoim Majestatem Aniołowie kryją twarz.
2. O światłości przysłoniona, rzuć mi Twój promienny blask
O dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask.
Chlebie życia przeobfity, nasyć duszy mojej głód.
Boski ogniu tu zakryty, rozgrzej serca mego chłód.
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Komunia

Idzie, idzie Bóg prawdziwy
Ref. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem!
1. Idzie, idzie, Bóg prawdziwy, Idzie Sędzia sprawiedliwy. - Ref.
2. Idzie, idzie Bóg łaskawy, Idzie Twórca wszego prawy, - Ref.
3. Idzie, idzie Król przemożny, Idzie Pan wielce wielmożny, - Ref.

O, Panie, Ty nam dajesz
1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew, (2x)
Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń.
Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. (2x)
2. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, (2x)
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. (2x)
Chwalimy święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas.
4. Tyś nam ukazał drogę, wyznaczyłeś szlak, (2x)
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.
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Uwielbienie po Komunii

Hymn etiopski

2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy.
Radujcie się, sprawiedliwi, w Panu,
przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.
3. Dziś spożywaliśmy chleb aniołów.
Dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dziś wychwalaliśmy węgiel żarzący się na ołtarzu,
w cieniu którego śpiewają Serafiny.
4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
To Ciało spali ciernie grzechów
i oświeci dusze ludzi
przyjmujących Boski pokarm.
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Procesja Eucharystyczna
Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Niechaj będzie pochwalony
Niechaj będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony
Przenajświętszy Sakrament, ten niebieski testament.

O, zbawcza Hostio
1. O Zbawcza Hostio godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram:
Znój srogi nęka wiernych Ci. Daj siłę, pomoc ześlij nam.
2. Jednemu w Trójcy Władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas.
Niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.
Następuje okadzenie Najświętszego Sakramentu.

Twoja cześć, chwała
1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie na wieczne czasy niech nie ustanie.
2. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi pokłon i pienie, my Twoi słudzy.
3. Dziękując wielce Twej wielmożności za ten dar zacny Twej wszechmocności.
4. Żeś się darował, nam nic niegodnym w tym Sakramencie nam tu przytomnym.
5. Raczyłeś zostać, w takiej postaci nie szczędząc Siebie dla nas, swych braci.

Jeden chleb
1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Jak ten chleb co złączył złote ziarna,
Tak niech miłość łączy nas ofiarna.
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Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.
2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
Zabłąkane owce, które giną,
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.
3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
Tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

Ołtarz I
1. Umieszczenie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu.
2. Okadzenie Najświętszego Sakramentu bez nakładania kadzidła.
3. Ewangelia (okadzenie Ewangeliarza)
4. Celebrans klęka przed Najświętszym Sakramentem, wszyscy śpiewają trzykrotnie:

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!
5. W tym czasie nakłada się kadzidło i okadza Najświętszy Sakrament.
6. Śpiew:

Kapłan: Tyś jest kapłanem na wieki. Alleluja!
Wierni: Na podobieństwo Melchizedeka. Alleluja!
7. Modlitwa kapłana

Bądźże pozdrowiona
1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!
2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!
4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie!
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!
5. Bądźże pozdrowiona, święta krynico!
Serce Przenajświętsze, łaski świątnico!
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Jezusa ukrytego
1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć!
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu:
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu!
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój!
2. Tu Mu ciągle Hosanna! śpiewa anielski chór
A ta cześć nieustanna, to dla nasbiednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie, Jego rozkosze są,
Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą!
On wie co udręczenie, On zna, co smutku łzy:
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

Ołtarz II
1. Umieszczenie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu.
2. Okadzenie Najświętszego Sakramentu bez nakładania kadzidła.
3. Ewangelia (okadzenie Ewangeliarza)
4. Celebrans klęka przed Najświętszym Sakramentem, wszyscy śpiewają trzykrotnie:

Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie!
5. W tym czasie nakłada się kadzidło i okadza Najświętszy Sakrament.
6. Śpiew:

Kapłan: Pan dał pożywienie swoim czcicielom. Alleluja!
Wierni: Aby uwiecznić pamiątkę swoich cudów. Alleluja!
7. Modlitwa Kapłana

Panie dobry jak chleb
Ref.: Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła.
Bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

– 11 –
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Ty naszym Życiem i Oczekiwaniem.
4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,
a w znaku Chleba w świątyniach zostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte Serce,
bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Cóż Ci, Jezu, damy
1. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
Ref.: Panie nasz, króluj nam!
Boże nasz, króluj nam!
Poprzez wieczny czas,
Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.
3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

Ołtarz III
1. Umieszczenie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu.
2. Okadzenie Najświętszego Sakramentu bez nakładania kadzidła.
3. Ewangelia (okadzenie Ewangeliarza)
4. Celebrans klęka przed Najświętszym Sakramentem, wszyscy śpiewają trzykrotnie:

Od nagłej, a niespodzianej śmierci, zachowaj nas, Panie!
5. W tym czasie nakłada się kadzidło i okadza Najświętszy Sakrament.
6. Śpiew:

Kapłan: Oto chleb żywy, który zstąpił z nieba. Alleluja!
Wierni: Kto go pożywa, będzie żył na wieki. Alleluja!
7. Modlitwa Kapłana

– 12 –

U drzwi Twoich
1. U drzwi Twoich stoję, Panie, (u drzwi Twoich stoję, Panie),
czekam na Twe zmiłowanie, (czekam na Twe zmiłowanie).
2. Który pod postacią chleba,
prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
choć zakryty, lecz prawdziwy.
4. W tym Najświętszym Sakramencie,
obecny w każdym momencie.
5. Jak wielki cud Bóg uczynił,
gdy chleb w Ciało swe przemienił.
6. A nam pożywać zostawił,
ażeby nas przez to zbawił.
7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny,
w Majestacie Swym niezmierny.
8. Aniołowie się lękają,
choć na Jego twarz patrzają.

Błogosławieństwo na cztery strony świata
Na zakręcie ul. Żmudzka/ul. Fordońska.
Po błogosławieństwie śpiewa się:

Te Deum
1. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy.
3. Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.
4. Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały.
5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.
6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste.
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7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.
8. Tyś pokruszył śmierci wrota; starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
10. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni Drogiej swojej Krwi strugami.
11. Ze Świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy, Błogosław dziedzictwo swoje.
12. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata, Imię Twoje wysławiamy.
13. Po wiek wieków nie ustanie, Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie od wszelakiej ustrzec winy.
14. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki:
W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki!
W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki!

Ołtarz IV
1. Umieszczenie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu.
2. Okadzenie Najświętszego Sakramentu bez nakładania kadzidła.
3. Ewangelia (okadzenie Ewangeliarza)
4. Celebrans klęka przed Najświętszym Sakramentem, wszyscy śpiewają trzykrotnie:

My grzeszni, Ciebie Boże prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
5. W tym czasie nakłada się kadzidło i okadza Najświętszy Sakrament.
6. Śpiew:

Kapłan: Kielich zbawienia podniosę. Alleluja!
Wierni: I wezwę imienia Pana. Alleluja!
7. Modlitwa Kapłana
8. Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem
9. Zasypanie i okadzenie
10. Modlitwa przed Błogosławieństwem:

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej męki,
daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, albyśmy
nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz
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na wieki wieków. Amen.
11. Podniesienie Najświętszego Sakramentu i śpiew Wielbię Ciebie.
12. Słowo ks. Proboszcza

Zakończenie

Boże coś Polskę
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki,
otaczał blaskiem potęgi i chwały
coś ją osłaniał tarczą swej opieki
od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
ojczyznę wolną pobłogosław, Panie! /bis
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Dodatkowe pieśni

Chwała i dziękczynienie
Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie,
Jezusowi w Najświętszym, Boskim sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości!

(3x)

Niech będzie chwała i cześć
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,
chwała i cześć Jezusowi,
chwała, niech będzie chwała, tak,
Jemu chwała i cześć.

Witam Cię, witam
1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,
któreś na krzyżu sromotnie wisiało.
Za nasze winy, Synu Jedyny
Ojca wiecznego, Boga prawego,
męki te znosiłeś.
2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu.
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu;
żebrzem litości i Twej miłości.
byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi,
pohamować raczył.

Jezu miłości Twej
1. Jezu miłości Twej, Ukryty w Hostii tej
Wielbimy cud, Żeś się pokarmem stał,
Żeś nam Swe Serce dał,
Żeś skarby łaski zlał, na wierny lud.
2. Dla biednych stworzeń Twych,
Co ostrzem grzechów swych - Zraniły Cię,
Włócznią, co w boku tkwi, Otwierasz Serca drzwi,
By w Twojej Boskiej Krwi - Obmyły się.

Kochajmy Pana
1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego
Żąda i pragnie serca naszego.
Dla nas Mu włócznią rana zadana,
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
2. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie,

(3x)
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Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
I Twoje przed Nim zegnij kolana,
Kochajmy Pana!
3. Pójdźcie do niego, biedni grzesznicy,
Zmyć grzechów zmazy, w czystej Krynicy,
Nad śnieg zbieleje dusza zmazana.
Kochajmy Pana!

Wszystko Tobie oddać pragnę
1. Wszystko Tobie oddać pragnę
i dla Ciebie tylko żyć.
Chcę Cię Jezu kochać wiernie,
Dzieckiem Twoim zawsze być.
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
Serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!
2. Wszystko Tobie oddać pragnę
od najmłodszych moich lat.
Pomóż Jezu, by mnie nie zwiódł
pokusami swymi świat!

Twemu Sercu cześć
1. Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu
Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi,
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
Twemu Sercu, o mój Jezu.
2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu,
Włócznią na Krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi.

Króluj nam, Chryste
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy.

