Nabożeństwo biblijne w okresie Wielkiego Postu
P. – przewodnik / celebrans
W. – wszyscy
L. – lektor
R. – refren, odpowiedź

N. – imię

Pieśń
Znak krzyża i pozdrowienie
P. Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca i od Jezusa Chrystusa, który nas miłuje i który przez swą
Krew uwolnił nas od grzechów, niech będą zawsze z wami.
W. I z duchem twoim.
Wprowadzenie
P. Wielki Post to czas przygotowania do świętowania paschalnego misterium Chrystusa przez
pogłębioną refleksję nad słowem Bożym i gorliwszą modlitwę. Główną przeszkodą w pełnym
przeżywaniu misterium paschalnego jest grzech. Kiedy chrześcijanin popełnia grzech, upada nie
tylko jako jednostka, ale także jako członek Ludu Bożego. Sprzeniewierza się zadaniu
spoczywającemu na tym ludzie. Grzech nie jest jedynie osobistym upadkiem, ale zawiera w sobie
obrazę wspólnoty. Wezwani na nowo do nawrócenia, chcemy być świadomi naszej
odpowiedzialności za siebie nawzajem.
Módlmy się.
W. Boże, spraw, / abyśmy przez głęboki żal za nasze grzechy i szczerą pokutę / zjednoczyli się z
ukrzyżowanym Chrystusem / i osiągnęli z całym Ludem Bożym / udział w Jego zmartwychwstaniu
i chwale. / Przez Chrystusa, Pana naszego. / Amen.
Medytacja w ciszy
P. Módlmy się.
W. Wszechmogący i miłosierny Ojcze, / niech Tw.j Duch rozpali nas na nowo i udzieli nam siły, /
abyśmy nosili w naszych śmiertelnych ciałach konanie Jezusa i / aby życie Jezusa objawiło się w
naszym ciele (por. 2 Kor 4,10). / Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. / Amen.
Czytanie: Iz 53,1‒7.10‒12 lub Zach 12,8‒10 lub 1 P 2,20‒25
Responsorium krótkie
P. Chrystus umarł za nasze grzechy, * aby nas przyprowadzić do Boga.
W. Chrystus umarł za nasze grzechy, * aby nas przyprowadzić do Boga.
P. Poniósł śmierć na ciele, ale został powołany do życia przez Ducha.
W. Aby nas przyprowadzić do Boga.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Chrystus umarł za nasze grzechy, * aby nas przyprowadzić do Boga.
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Medytacja w ciszy lub homilia
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Pieśń (np. Ludu mój, ludu…)
P. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?
W. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego, / moje śluby, złożone Panu, / wypełnię
przed całym Jego ludem (Ps 116,12‒14).
P. Panie Boże, Tw.j Syn, wylewając swą Krew za nas, odkupił nas przez Misterium Paschalne. W
swojej dobroci uświęcaj nas i zawsze opiekuj się nami. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana
naszego.
W. Amen.
P. Jako dzieci Niebieskiego Ojca, który pragnie przebaczyć nam nasze winy, kiedy przychodzimy
do Niego ze skruszonym sercem, módlmy się jak nas nauczył Jego Syn, Jezus Chrystus:
W. Ojcze nasz…
P. Módlmy się.
W. Boże miłości, / przygarnij nas z powrotem do siebie. / Poślij Ducha Twego, / aby umocnił naszą
wiarę / i pomnożył dobre dzieła. / Pomóż nam dobrze przygotować się / do świętowania
paschalnego misterium Twojego Syna. / Spraw, aby nasza miłość wzrastała z każdym dniem, / gdy
zbliżamy się do świąt naszego zbawienia. / Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. / Amen.
Błogosławieństwo eucharystyczne
Pieśń
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