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OBRZĘDY WSTĘPNE
Przed Mszą świętą rozdaje się wiernym świece (lub prosi się o przyniesienie świec odpowiednio wcześniej). Obok ołtarza ustawia się
paschał, jak w czasie okresu wielkanocnego. Po znaku krzyża i pozdrowieniu, kapłan zwraca się do wiernych tymi lub podobnymi
słowami:
W jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który celebruje dziś
w Rzymie zakończenie Roku Wiary, również i my chcemy podsumować ten szczególny czas refleksji nad naszą wiarą w wymiarze osobistym i wspólnotowym. Dziękujemy naszemu Panu za
łaskę odnowy, której nam udzielił. Razem z całym Kościołem powszechnym zadajemy sobie pytanie: jak przeżyliśmy ten czas i czy
naprawdę odnowiliśmy nasza wiarę? Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata poszerza perspektywę tej naszej refleksji o
wierze i zaprasza nas, abyśmy zawierzyli obietnicy, którą dał nam
Pan i byśmy zachowali w nas niewzruszoną nadzieję.

Akt pokuty
Następuje akt pokuty w formie czwartej: poświęcenie wody i pokropienie wiernych na pamiątkę chrztu świętego, jako początku drogi
wiary.
Kapłan stojąc w miejscu przewodniczenia i mając przed sobą naczynie z wodą, która ma być poświęcona, zwrócony do ludu zachęca go do modlitwy słowami niżej podanymi lub podobnymi:
Pokornie prośmy Pana Boga,
aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni
Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy.
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Po krótkiej ciszy celebrans, trzymając ręce złożone, mówi:
Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty chcesz, aby przez wodę,
która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenie,
także nasze dusze zostały oczyszczone
i otrzymały zadatek życia wiecznego,
prosimy Cię, pobłogosław c tę wodę,
którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie.
Odnów w nas źródło swojej łaski
i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała,
abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem
i otrzymać Twoje zbawienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
C. Amen.

Kapłan bierze kropidło, kropi siebie i usługujących, następnie duchowieństwo i lud. Jeżeli trzeba, przechodzi przez kościół. W tym
czasie wykonuje się odpowiedni śpiew.
Kapłan wraca do miejsca przewodniczenia i gdy śpiew się skończy,
zwrócony do ludu, trzymając ręce złożone, mówi:
Niech Bóg wszechmogący oczyści nas z grzechów
i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej
Ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej.
C. Amen.

Hymn Chwała na wysokości
Następnie śpiewa się lub odmawia hymn Chwała na wysokości.
Celebracja Mszy Świętej jest kontynuowana more solito.
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Kolekta*
Kapłan:
Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty postanowiłeś wszystko poddać
umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata,
spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu,
Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
C. Amen.

* Teksty z Niedzieli, 24.11.2013, z Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata.
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LITURGIA SŁOWA*
Pierwsze czytanie
Namaszczenie Dawida na króla
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

2 Sm 5, 1-3

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i
oświadczyły mu: ”Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul
był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: «Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty
będziesz wodzem dla Izraela»”.
Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł
król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili
więc Dawida na króla nad Izraelem.
Oto słowo Boże.
C. Bogu niech będą dzięki.

Psalm responsoryjny

Ps 122 (121), 1-2. 4-5
(C.: por. 1)

C. Idźmy z radością na spotkanie Pana.

1. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem. C.
* Teksty z Niedzieli, 24.11.2013, z Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata.
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2. Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida. C.

Drugie czytanie
Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 1, 12-20

Bracia:
Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale
świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i
przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy
odkupienie, odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co
w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy
Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko
przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we
wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała
Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko z
sobą: i to co na ziemi, i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój
przez Krew Jego Krzyża.
Oto słowo Boże.
C. Bogu niech będą dzięki.
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Śpiew przed Ewangelią

por. Mk 11, 10

Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione 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.

c Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
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Lk 23, 35-43

C. Chwała Tobie, Panie.

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu
ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty
nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż
tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
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Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».
Oto słowo Pańskie.
C. Chwała Tobie, Chryste.

Homilia
Propozycja wybranych tematów:
– Jezus Chrystus jest naprawdę Królem mojego życia, mojej rodziny?
– Potrafię podporządkować moje decyzje słowom Chrystusa
Króla?
– Podsumowanie Roku Wiary oraz inicjatyw podjętych w parafii/
wspólnocie.
– Jak wypełniamy zadania płynące z obowiązku Wyznania wiary, którą otrzymaliśmy na Chrzcie św.
– Jak możemy wyznawać wiarę w różnych okolicznościach naszego życia?
– W Chrzcie św. otrzymaliśmy misję: idźcie i nauczajcie! Jakie
owoce ta misja przyniosła w moim życiu?
– Czy ja wyznaję moją wiarę?
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Wyznanie wiary
Po homilii kapłan wprowadza Wyznanie wiary tymi lub podobnymi słowami:
Na początku Roku Wiary otrzymaliśmy tekst Wyznania wiary.
Naszym zadaniem było nie tylko nauczenie się go na pamięć. Święty Augustyn mówi o tekstach wyznania wiary, że zostały sformułowane po to: «ażeby [ochrzczeni] wierząc, byli posłuszni; będąc
posłuszni, uczciwie żyli; uczciwie żyjąc, oczyszczali swoje serca, a
oczyszczając swoje serca, rozumieli to, w co wierzą ».
Dziś w szczególnie uroczysty sposób wyznamy nasza wiarę. Z zapalonymi świecami, wspominając własny chrzest jako początek
naszej drogi wiary oraz powierzoną nam misje jej wyznawania,
chcemy w obliczu Kościoła potwierdzić naszą przynależność do
Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Wierni zapalają swoje świece od paschału. Kapłan mówi:
Przyjmijcie światło Chrystusa.
Po zapaleniu świec kapłan odmawia następującą modlitwę:
W Chrzcie świętym przyjęliście światło Chrystusa
kroczcie zawsze jako dzieci światłości
abyście trwając w wierze,
mogli wyjść na spotkanie Pana, który przychodzi,
wraz ze wszystkimi świętymi w Królestwie niebieskim.
Następnie wszyscy odmawiają bądź śpiewają Wyznanie wiary.
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Na koniec kapłan odmawia następującą modlitwę nad wiernymi:
Boże, nasz Ojcze,
wysłuchaj Twoje dzieci,
które wyznają razem wiarę otrzymaną na Chrzcie świętym,
udzielaj im zawsze pomocy Twojej łaski,
oświecaj ich każdego dnia światłem wiary,
niech Twój Święty Duch prowadzi ich na drogach tego świata,
aby spotkali swoich braci
i stali się ewangelizatorami, których potrzebujesz
do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu całemu światu.
Wtedy wszyscy ludzie, połączeni w jedną owczarnię
i prowadzeni przez Jedynego Pasterza,
Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
odziedziczą radość i obiecany spoczynek przeznaczony dla tych,
którzy pozwalają się prowadzić do Ciebie,
który jesteś Bogiem, i żyjesz, i królujesz na wieki wieków.
C. Amen.
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Modlitwa powszechna
lub Modlitwa wiernych,
Następuje modlitwa powszechna oraz celebracja Mszy Świętej
more solito.
Kapłan:
Drodzy Bracia i Siostry,
przyzywamy Chrystusa, Króla Wszechświata;
niech nasza modlitwa będzie jednomyślna tą jednością wiary,
którą Duch Święty wzbudza w naszych sercach.
C. Wysłuchaj nas Panie.

Lektor:
– Za Kościół Święty,
aby zawsze wierny swojemu Mistrzowi,
Jezusowi Chrystusowi,
głosił zbawienie całemu światu.
Ciebie prosimy. C.
– Za naszego Papieża Franciszka, biskupa N.,
prezbiterów i diakonów,
aby w mocy Ducha Świętego
wyznawali odważnie wiarę w Zbawiciela.
Ciebie prosimy. C.
– Za osoby świeckie zaangażowane w duszpasterstwo,
aby pozwoliły się prowadzić Twojemu Słowu,
które oświeca i zbawia.
Ciebie prosimy. C.
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– Za nasze rodziny,
aby zainspirowane przez Ciebie, Panie,
potrafiły stawić czoła trudnością i próbom życiowym.
Ciebie prosimy. C.
– Za naszych bliskich zmarłych,
niech wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego,
którą żyli na tym świecie,
przemieni się w pewność bycia z Bogiem w Jego Królestwie.
Ciebie prosimy. C.
– Za nas tu obecnych,
abyśmy potrafili naśladować Ciebie, nasz Panie,
i głosili Twoją Ewangelię osobom,
które spotykamy na naszej drodze życia.
Ciebie prosimy. C.
Kapłan:
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata,
w swojej dobroci zwróć na nas swe oczy.
Ufamy tylko Tobie, umocnij naszą wiarę i spraw,
abyśmy byli zawsze gotowi do jej wyznawania,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
C. Amen.

Przed Msza Świętą lub po jej zakończeniu można wystawić w
miejscu uprzednio do tego przygotowanym, obok ołtarza, relikwie
świętych (szczególnie Patrona miejsca). Można też odmówić Litanię do Wszystkich Świętych bądź inną, odpowiednią modlitwę
(np. modlitwę przez wstawiennictwo Patrona miejsca), upraszając
łaskę żywej wiary dla wspólnoty chrześcijańskiej oraz odwagę w
jej wyznawaniu. Następnie można dokonać błogosławieństwa relikwiami.
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