ŚWIĘTOWANIE DNIA PAŃSKIEGO CZYLI WIGILIA NIEDZIELI
Zapalenie świecy

Prowadzący: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Grupa: Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co
się stało.
P: W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.
G: A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła (J 1,15)
P: Ojcze Niebieski, ku chwale Twojego Syna, Światłości Świata i
Dawcy Życia zapalamy to światło, aby świętować Dzień Pański. W
tym dniu wzbudziłeś Twego Syna Jezusa z martwych i dałeś początek nowemu stworzeniu. Niech nasze świętowanie Jego zmartwychwstania będzie pełne pokoju i niebiańskiego błogosławieństwa. Bądź dla nas łaskawy i spraw, aby Twój Duch Święty zamieszkał pośród nas z całym swym bogactwem.
Miłosierny Ojcze, w Swojej miłości nie przestawaj troszczyć się o
nas. Uczyń nas godnymi naśladowania Twego Syna, wiernymi Twemu nauczaniu i niezachwianymi w miłości i służbie. Oddal od nas
wszelki niepokój, ciemność, smutek i mrok i spraw, aby pokój, światłość i radość na zawsze panowały wśród nas.
G: Bo w Tobie jest Źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.
Zapalamy świecę (można przy tym powiedzieć: Światło Chrystusa) i czytamy kolejne
błogosławieństwo:

P: Błogosławiony jesteś Panie nasz Boże, który stworzyłeś światło
pierwszego dnia i wzbudziłeś Swego Syna, Światłość Świata, aby dać
początek nowemu stworzeniu.
Błogosławiony jesteś Panie nasz Boże, Królu Wszechświata, który
przez rozpalenie tego światła w dniu Pańskim napełniasz nas radością.
G: Amen.
Przy skróconej formie można opuścić następną modlitwę:

P: Ufajmy Panu i jego zbawczej pomocy.
G: Pan jest światłem i zbawieniem moim.
P: Przyjmijmy Jego życie i cieszmy się Jego obecnością.
G: On jest prawdziwym światłem, które oświeca każdego
człowieka.
P: Przestrzegajmy Jego przykazań i chodźmy Jego drogami.
G: Twe Słowo jest światłem dla mych stóp i lampą na mojej
ścieżce.
P: Głośmy Jego dobroć i Jego chwałę.
G: Jesteśmy światłością świata i solą ziemi.
Przywitanie i świętowanie niedzieli

P: Bracia i siostry, oto Dzień Pański!
G: Przywitajmy go w radości i pokoju.
P: Dziś odkładamy na bok codzienne troski, byśmy mogli oddać
cześć Panu i świętować Jego Zmartwychwstanie. Dziś powstrzymu-

jemy się od pracy, aby uwielbić Boga za życie wieczne, do którego
nas powołał.
G: Sam Bóg jest pośród nas, aby nas odnowić i umocnić.
P: Przywitajmy Pana wśród nas i oddajmy Mu chwałę.
G: Miłujmy się wzajemnie w Chrystusie!
P: Niech Duch Święty będzie z nami, aby pogłębić w nas oddanie dla
Pana i pomnożyć naszą gorliwość w kroczeniu drogą życia, którą nas
obdarzył.
W tym miejscu można włączyć pieśń lub uwielbienie, po czym następuje kolejne błogosławieństwo

P: Bądź błogosławiony Panie, nasz Boże, za odpoczynek, który nam
dajesz w Jezusie i za ten dzień, w którym świętujemy pamiątkę Twego odkupienia. Witamy tą niedzielę z radością i poświęcamy ją uroczystości Zmartwychwstania Twojego Syna oraz nowego stworzenia,
którego jest źródłem. Wejrzyj na nas łaskawie i ukaż nam Swoją
chwałę. Bądź błogosławiony Panie, nasz Boże, który napełniasz Swój
lud pokojem.
G: Amen.
Czytanie Słowa Bożego

P: Panie! Ty dałeś nam swoje słowo. Jest ono słowem wiary i życia
wiecznego. Bądź błogosławiony nasz Boże za ten dar. Prosimy Cię,
abyś napełnił nasze serca i umysły światłem Swojego Ducha. Niech
On sprawi, aby Twoje słowo było dla nas żywe i skuteczne. Prosimy
Cię, mów do nas Panie!
G: Amen.

Następuje czytanie fragmentów Pisma Świętego z czytań przeznaczonych na daną
niedzielę. Można zachęcić do podzielenia się krótkim komentarzem.

Błogosławieństwo pokarmu

P: Dziękując Panu za pokarm duchowy, który otrzymaliśmy, poprośmy Go teraz o pobłogosławienie pokarmu dla ciała: Oczy nasze
zwrócone są na Ciebie Panie! Ty dajesz nam pokarm we właściwym
czasie.
G: Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.
P: Bądź błogosławiony Panie, nasz Boże, Królu wszechświata, który
dajesz nam pokarm dla ciała i prosimy Cię: Pobłogosław Panie Boże
nas, pobłogosław ten posiłek, oraz tych, którzy go przygotowali i
naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego.
G: Amen.
Wszyscy zajmują miejsca i rozpoczyna się posiłek..

Błogosławieństwo po posiłku

P: Wychwalajmy Pana.
G: Niech będzie uwielbione Imię Pana, teraz i na wieki.
P: Wychwalajmy Boga, w którego pełni możemy uczestniczyć.
G: Niech będzie uwielbiony nasz Bóg, w którego pełni możemy
uczestniczyć i z którego dobroci żyjemy.
P: Bądź uwielbiony Panie, nasz Boże, Królu nieba i ziemi, który żywisz cały świat Twoją dobrocią i łaską, Twoją wieczną miłością i Twoim zmiłowaniem. Dzięki Twojej wielkiej dobroci, nigdy nie zabrakło
nam pokarmu. Prosimy Cię przez Twoje święte Imię, by nam nic nie

brakowało, czego potrzebujemy do życia. Bo Ty troszczysz się o nas i
o wszelkie życie, które stworzyłeś. Bądź uwielbiony Panie, nasz Boże,
Królu świata, który utrzymujesz przy życiu Twoje stworzenia i troszczysz się o nie.
G: Bądź uwielbiony w wieczności Panie, nasz Boże.
P: Bądź uwielbiony Panie, nasz Boże! Przez Twoje wielkie zmiłowanie zostaliśmy na nowo zrodzeni do żywej nadziei dzięki powstaniu
Jezusa Chrystusa z martwych. Ty nas obdarzyłeś nieprzemijającym i
niewiędnącym dziedzictwem. Bądź uwielbiony miłosierny Boże za to
nowe życie, którym nas obdarzyłeś w Twoim Synu.
G: Bądź uwielbiony na wieki Panie, nasz Boże.
P: Panie, nasz Boże, zmiłuj się nad Twoim ludem, który należy do
Twojego Syna i w którym mieszka Twój Duch. Zjednocz wszystkich
chrześcijan na całym świecie tak, jak Jezus o to prosił przed swoją
śmiercią. Udziel nam tej łaski, byśmy mogli być znakiem i narzędziem tej jedności w świecie. Odnów Twój lud w mocy Ducha Świętego, byśmy byli bez skazy, przygotowani na powtórne przyjście
Twojego Syna. Bądź uwielbiony na wieki Panie, nasz Boże, który zachowujesz Twój lud i nim rządzisz.
G: Bądź uwielbiony na wieki Panie, nasz Boże.
Prowadzący wypowiada błogosławieństwo z Księgi Liczb (Lb 6, 24-26):

P: Bracie i siostro: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan
rozpromieni oblicze Swe nad tobą, niech cię obdarzy Swą łaską.
Niech zwróci ku Tobie oblicze Swoje i niech cię obdarzy pokojem".
G: Amen.

