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S-009. MSZE ZA NOWOŻEŃCÓW (2)
ANT. NA WEJŚCIE Panie, nasyć nas w zaraniu swoją łaską, abyśmy mogli radować się i cieszyć przez
wszystkie dni nasze. Dobroć Pana niech będzie nad nami i nad dziełami rąk naszych.

KOLEKTA Wysłuchaj, Panie, nasze pokorne prośby i udziel tym nowożeńcom swojej łaski, aby
zawierając małżeństwo przy Twoim ołtarzu, umocnili się we wzajemnej miłości. Przez Pana.
MODLITWA NAD DARAMI Panie, przyjmij od nas dary, które z radością składamy, i z ojcowską
dobrocią strzeż małżonków związanych sakramentalnym węzłem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
PREFACJA
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, słuszne i zbawienne,
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie,
Panie, Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże:
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Zawarłeś bowiem z Twoim ludem nowe przymierze,
aby odkupiony przez misterium śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa,
w Nim otrzymał uczestnictwo w boskiej naturze
i stał się współdziedzicem Jego chwały w niebie.
Ty sprawiłeś, że związek małżeński mężczyzny i kobiety
stał się znakiem hojnej łaski Chrystusa
i jako sakrament wprowadza nas, ludzi,
w niewysłowione plany Twojej zbawczej miłości.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi
wysławiamy Ciebie, bez końca wołając:
Jeżeli używa się Kanonu Rzymskiego, odmawia się specjalną modlitwę wstawienniczą „Prosimy Cię, Boże,
przyjmij”, podaną w mszale.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWOŻEŃCÓW
Po „Ojcze nasz” kapłan opuściwszy embolizm „Wybaw nas”, zwraca się do nowożeńców i odmawia nad nimi
niżej podane błogosławieństwo.
W modlitwie „Ojcze Święty” można opuścić, zależnie od okoliczności, jedną z dwóch części składowych:
„Ojcze Święty” lub „Dla objawienia planu swojej miłości”, zachowując tylko tę część, która się wiąże z
czytaniami Mszy.
Kapłan, mając ręce złożone mówi:

2

Módlmy się do Boga za tych zaślubionych,
którzy zawierając związek małżeński, zbliżają się do ołtarza,
aby (posileni Ciałem i Krwią Chrystusa)
złączyli się na zawsze we wzajemnej miłości.
Wszyscy modlą się przez pewien czas w milczeniu. Następnie kapłan rozkłada ręce i mówi:

Ojcze Święty,
Ty, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo,
powołałeś do istnienia mężczyznę i kobietę,
aby jako mąż i żona, złączeni w jedno ciałem i duszą,
spełniali w świecie swoje posłannictwo.
Dla objawienia planu swojej miłości
chciałeś, Boże, we wzajemnej miłości małżonków
ukazać to przymierze, które sam zawarłeś z Twoim ludem.
Z Twojej woli sakramentalna wspólnota małżeńska
Twoich wiernych
ma objawić misterium zaślubin Chrystusa z Kościołem.
Dlatego prosimy Cię: wyciągnij swoją prawicę
nad sługami swymi, N. i N.
Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie,
którą dziś zapoczątkowali,
obdarzali się wzajemnie miłością
i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny,
stanowili jedno serce i jedną duszę.
Udziel im też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają,
podtrzymywali wspólnym wysiłkiem,
a dzieci swoje, chowane w duchu Ewangelii,
przygotowywali do wspólnoty z Tobą w niebie.
Błogosław Twej służebnicy, N.,
aby pełniąc zadania małżonki i matki,
czystą miłością ożywiała swój dom,
a zawsze życzliwa i dobra, była jego ozdobą.
Błogosław też swemu słudze, N.,
niechaj dobrze wypełnia obowiązki
wiernego męża i troskliwego ojca.
Ojcze Święty, spraw, aby ci,
którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo
(i pragną teraz przystąpić do Twego stołu),
radowali się w wieczności udziałem
w obiecanej im uczcie niebieskiej.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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ANT. NA KOMUNIĘ
umiłowałem.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was

MODLITWA PO KOMUNII
Posileni przy Twoim stole prosimy Cię, Panie, aby ci nowożeńcy
złączeni przez sakrament małżeństwa, wiernie trwali przy Tobie i głosili ludziom Twoje imię. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Bóg Ojciec wszechmogący niech was napełni swoją radością i błogosławi wam i waszym
dzieciom.
W. Amen.
Jednorodzony Syn Boży niech was wspomaga w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń.
W. Amen.
Duch Święty niech zawsze udziela waszym sercom swojej miłości.
W. Amen.
Was wszystkich, tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący: + Ojciec i Syn, t
i Duch Święty.
W. Amen.

