MSZA ZA KOŚCIÓŁ W JUBILEUSZ 200-LECIA DIECEZJI SIEDLECKIEJ
PODCZAS PROCESJI CELEBRANSÓW DO KATEDRY

Floor Peters - Intrada festiwa Christus vincit - chór i zespół instrumentalny
PODCZAS PODPISANIA DOKUMENTÓW SYNODALNYCH

Hymn Synodu - "Bóg nas wybrał na swe dzieci" -chór ze zgromadzeniem
PIEŚŃ NA WEJŚCIE

"Com przyrzekł Bogu" - chór na przemian ze zgromadzeniem
CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Celebrans inonuje GLORIA IN EXCELSIS DEO z Missa de Angelis
HYMN wykonuje Chór na przemian ze zgromadzeniem
KOLEKTA

Boże, Ty w nieskończonej mądrości postanowiłeś na cały świat
rozszerzyć Królestwo Chrystusa i wszystkich ludzi uczynić
uczestnikami odkupienia, * spraw, aby Twój Kościół był dla
wszystkich znakiem zbawienia, głosząc i urzeczywistniając tajemnicę
Twojej miłości ku ludziom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE
Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Ef 2, 1 19-22

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami
świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i
proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim
zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także
wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez
Ducha.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 147,12-15.19-20)

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana
Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj Twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
Refren.
Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi,
i szybko mknie Jego słowo.
Refren.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów
Nie oznajmił im swoich wyroków.
Refren.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
abyście szli i owoc przynosili.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem

J 15, 9-17

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości
mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w
miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego
miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość
wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie
to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz
trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali ».
Oto słowo Pańskie.
ŚPIEW NA PRZYGOTOWANIE DARÓW

”Boże obdarz Kościół Twój" - chór na przemian ze zgromadzeniem
MODLITWA NAD DARAMI

Miłosierny Boże, wejrzyj na dary oddanego Tobie ludu † i spraw
przez działanie Eucharystii, * aby wszyscy w Ciebie wierzący coraz
pełniej stawali się plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym, ludem odkupionym. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
8 prefacja na niedziele zwykłe, nr 35, albo 5 Modlitwa eucharystyczna z własną prefacją.

PREFACJA
Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła
K. Pan z wami.
W. I

z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *abyśmy
Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *Panie, Ojcze
niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Ty przez krew swojego
Syna i moc Ducha Świętego *zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, *
które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór
Trójcy Świętej stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą
świątynią Ducha Świętego* ku chwale Twojej nieskończonej
mądrości. * Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy
Ciebie, z radością wołając:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i
ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony,
który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

"Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało" - zgromadzenie
"Ku Tobie Panie wznosim śpiew" - chór naprzemian ze zgromadzeniem
ŚPIEW PO KOMUNII

"Ciebie Boga wysławiamy" - chór naprzemian ze zgromadzeniem
MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nieustannie karmisz i umacniasz Kościół Twoimi
sakramentami, a teraz posiliłeś nas na Uczcie eucharystycznej,†
spraw, abyśmy posłuszni przykazaniu miłości, * stali się dla
wspólnoty ludzkiej ożywczym fermentem i narzędziem zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
ŚPIEW PO BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE

"Głoś Imię Pana" - chór naprzemian ze zgromadzeniem
"Weź w swą opiekę" - chór naprzemian ze zgromadzeniem
"Iubilate Deo omnis terra" - chór

