
Nabożeństwo biblijne ku czci Najświętszego Sakramentu

P. – przewodnik / celebrans          W. – wszyscy          N. – imię
L. – lektor          R. – refren, odpowiedź

Pieśń

Znak krzyża

P. Pokój Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi.

W. I z duchem twoim.

Wprowadzenie

P. Jezus, w tę noc, zanim został wydany, zasiadł do stołu z Apostołami i objawił im głębię swojej 
miłości, mówiąc: „Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał”. W ten sposób 
m.gł spełnić pragnienie swego Serca i oddać siebie wszystkim ludziom. Dlatego w Wieczerniku 
ustanowił sakrament Eucharystii.

P. Módlmy się.

W. Panie Jezu Chryste, / Ty dałeś Twemu Kościołowi Przenajświętszy Sakrament / jako nieustanną
pamiątkę swej męki. / Naucz nas tak czcić tajemnicę Ciała i Krwi Twojej, / aby jej odkupieńcza 
moc zawsze nas uświęcała. / Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P. lub L1. Pierwsze czytanie: J 6,44‒51 lub 6,53‒58 lub Wj 16,9‒15

Homilia lub medytacja w ciszy

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

P. Słowami Psalmu 111 zwróćmy się do Pana w ufnej modlitwie:

L2. Z całego serca będę chwalił Pana *

w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Wielkie są dzieła Pana, *

zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *

a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.

Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *

Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dał pokarm bogobojnym, *

pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, *

oddając im posiadłości pogan.
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Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, *

wszystkie Jego przykazania są trwałe,

ustalone na wieki wieków, *

nadane ze słusznością i mocą.

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *

na wieki ustanowił swoje przymierze.

Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, *

bojaźń Pana jest początkiem mądrości.

Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, *

a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wiek.w. Amen.

Wezwania

P. W czasie Najświętszej Ofiary, na którą wszyscy są zaproszeni, Chrystus wydaje swe Ciało i 
Krew za życie świata. Gorąco Go błagajmy:

W. Panie Jezu Chryste, / nakarm nas Chlebem życia wiecznego.

P. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który nakazałeś nam sprawować eucharystyczną Ofiarę 
na Twoją pamiątkę.

W. Ubogacaj swój Kościół przez pełne czci sprawowanie tych tajemnic.

P. Panie Jezu Chryste, w tym sakramencie Duch Święty gromadzi w jedno wszystkich, którzy 
spożywają Twoje Ciało.

W. Udzielaj pokoju i zgody wszystkim wierzącym w Ciebie.

P. Panie Jezu Chryste, przyjacielu ubogich i odrzuconych, Ty wszystkich zapraszasz do Twego 
stołu.

W. Napełniaj nasze serca współczuciem / i pobudzaj do działania na rzecz wszystkich cierpiących / 
i potrzebujących pomocy.

P. Panie Jezu Chryste, niebieski Lekarzu, który dajesz receptę na wieczność i na zmartwychwstania
tym, którzy spożywają Twój Chleb.

W. Obdarz zdrowiem chorych, / a grzesznikom udziel łaski nawrócenia.

P. Panie Jezu Chryste, Królu, którego oczekujemy, wierzymy, że sprawując Eucharystię, głosimy 
Twoją śmierć, aż przybędziesz ponownie.

W. Doprowadź wszystkich zmarłych / do udziału w Twoim zmartwychwstaniu.

P. Z ufnością módlmy się słowami, których nauczył nas Pan Jezus:

W. Ojcze nasz…

P. Módlmy się.
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W. Panie, nasz Boże, / przez ten wielki sakrament stajemy w obecności Jezusa Chrystusa, / 
Twojego Syna, narodzonego z Dziewicy Maryi / i ukrzyżowanego dla naszego zbawienia. / Nam, 
którzy wyznajemy wiarę w Chrystusa, / Źródło miłości i miłosierdzia, / daj, abyśmy pili z Niego 
wodę życia wiecznego. / Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo eucharystyczne

Pieśń
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