BOŻE CIAŁO
W PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA
ŚWIĘTEGO
W LUBORZYCY

Luborzyca, 15 czerwca 2017

Procesja Eucharystyczna
Ołtarz 1 — Eucharystia jest ofiarą
Śpiew przed Ewangelią
K: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
W: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
K:

Chrystus jako Arcykapłan dóbr przyszłych przez
własną Krew wszedł do Miejsca Świętego.
W: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
K:

Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną
ofiarę Jego Krew oczyszcza nasze sumienia.
W: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.
Ewangelia według Św. Mateusza - Mt 26, 17-19.26-29
Modlitwa
K: Prośmy wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze
godnie składali Jego Majestatowi Najświętszą Ofiarę.
W: Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami.
K:

Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego
Syna dokonałeś naszego odkupienia, dlatego
w sakramentalnych znakach głosimy śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa; spraw, abyśmy stale
doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
W: Amen.

Procesja Eucharystyczna
Ołtarz 2 — Eucharystia jest pokarmem duszy
Śpiew przed Ewangelią
K: Pokarmem z nieba Pan swój lub obdarzył.
W: Pokarmem z nieba Pan swój lub obdarzył.
K:

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja
jest prawdziwym napojem.
W: Pokarmem z nieba Pan swój lub obdarzył.
K:

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we
Mnie a ja w nim jestem.
W: Pokarmem z nieba Pan swój lub obdarzył.
Ewangelia według Św. Marka - Mk 8, 1-9
Modlitwa
K: Prośmy Pana Boga, aby zachował od braku pokarmu
duchowego i cielesnego oraz od wszelkich klęsk.
W: Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie.
K:

Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Chlebie żywy, dający życie
wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i
zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

Procesja Eucharystyczna
Ołtarz 3 — Eucharystia jest zadatkiem życia
Śpiew przed Ewangelią
K: Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.
W: Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.
K:

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba jeśli
kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.
W: Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.
K:

Kto spożywa moje Ciało i krew moją pije, ma życie
wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
W: Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.
Ewangelia według Św. Łukasza - Łk 24,13-16.28-35
Modlitwa
K: Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia
wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla
nas zadatkiem życia wiecznego.
W: Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas,
Panie.
K:

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, abyśmy żyjąc
rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli
na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego
Sakramentu Ciała i Krwi naszego Pana, Jezusa
Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.
W: Amen.

Procesja Eucharystyczna
Ołtarz 4 — Eucharystia jest sakramentem
jedności Kościoła
Śpiew przed Ewangelią
K: Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno.
W: Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno.
K:

Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we Krwi
Chrystusa. Chleb, który łamiemy, jest udziałem
w Ciele Chrystusa
W: Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno.
K:

Ponieważ jeden jest chleb, przeto tworzymy jedno ciało,
wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.
W: Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno.
Ewangelia według Św. Jana - J 17,20-26
Modlitwa
K: Prośmy Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechów
i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb
eucharystyczny.
W: My, grzeszni, Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj nas, Panie
K:

Módlmy się.
Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie modlitwy Twojego
ludu i spraw, niech serca wiernych złączą się
w wychwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie, abyśmy
przezwyciężyli podział chrześcijan i w doskonałej jedności
Kościoła z radością dążyli do Twojego wiekuistego
królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Śpiew
U drzwi Twoich stoję, Panie,

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.

13. Jam nie godzien, Panie, tego,
abyś wszedł do serca mego.
14. Rzeknij tylko słowo Swoje,
a tym zbawisz duszę moją.
15. Kłaniam się Tobie samemu,
bądź miłościw mnie grzesznemu

16. Niechaj żyję z Tobą, Panem,
aż na wieki wieków. Amen.

Bądźże pozdrowiona,
Hostio żywa,
W której Jezus Chrystus Bóstwo
ukrywa!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w
świętej Hostyi!

9. Wszyscy niebiescy Duchowie,
2. Bądźże pozdrowione, drzewo
lękają się i królowie.
żywota!
10. Niebo, ziemia ani morze,
Niech kwitnie niewinność,
pojąć, co jest Bóg, nie może.
anielska cnota.
11. Żaden z wojska anielskiego
nie dostąpi nigdy tego.
3. Bądźże pozdrowiony,
12. Czego człowiek dostępuje,
Ciało i Krew gdy przyjmuje.

Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na
złych się sroży!

Śpiew
4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie!
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!
5. Bądźże pozdrowiona, święta
krynico!
Serce Przenajświętsze, łaski
świątnico!

Twoja cześć, chwała, nasz
wieczny Panie, na w ieczne
czasy niech nie ustanie.
2. Tobie dziś dajem z wojskiem
tych ludzi, pokłon i pienie, my
twoi słudzy.
3. Dziękując wielce twej wielmożności, za ten dar zacny twej
wszechmocności.

6. Bądźże pozdrowiony, Boski
Kapłanie,
przyjm nasze ofiary, usłysz bła- 4. Żeś się darował nam nic nieganie.
godnym, w tym Sakramencie
nam tu przytomnym.
7. Bądźże pozdrowiona, żywa
Ofiaro!
5. Raczyłeś zostać w takiej osoBroń nas przed doczesną i
bie, dla nas grzeszników nie
wieczną karą!
folgując sobie,
8. Bądźże pozdrowiony, Dobry
Pasterzu!
Tyś dał duszę swoją za nas na
krzyżu!
9. Bądźże pozdrowiony,
wszechmocny Boże!
Już Cię kocham szczerze, jak
serce może!

6. Ciało twe święte co krzyżowali, i krew najświętszą którą
przelali.
7. Przyszedłszy na świat Pan
wiecznej chwały, użyłeś wiele
nędzy niernałej.
8. Dałeś się potem z wielkiej
miłości, na męki srogie bez twej
litości.

Śpiew
9. Wstępując potem do chwały
wiecznej, zostawiłeś nam, ten
to dar zacny.

Pieśń chwały Jego śpiewaj z
weselem,
On Twoim Ojcem, On Przyjacielem.

10. Na co my patrząc w tym Sakramencie, z pociechą wielką, 3. Nie dosyć było to dla człoserce nam roście.
wieka,
Że na ołtarzu co dzień Cię cze11. Tobie my Boże teraz śpiewa- ka,
my, przed twą światłością nisko Sam ludu swego odwiedza ściapadamy.
ny,
Bo pragnie bawić między zie12. Użycz nam łaski wszechmiany.
mocny Boże, bez twej pomocy
człek nic nie może.
4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu
drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi!
Zróbcie Mu miejsce, Pan
I okrzyknijcie na wszystkie
idzie z nieba,
strony:
Pod przymiotami ukryty chleb. Pośród nas idzie BłogosławioZagrody nasze widzieć przycho- ny"!
dzi
I jak się dzieciom Jego powo5. Straż przy Nim czynią Anieli
dzi.
możni,
Nie przystępujcie blisko, bez2. Otocz Go wkoło, rzeszo wy- bożni!
brana,
Obyście i wy kiedyś poznali,
Przed Twoim Bogiem zginaj
Jakiegośmy to Pana dostali.
kolana!
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