ERÖFFNUNG

OBRZĘDY WSTĘPNE

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen.

Amen.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i dar
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Und mit deinem Geiste.

I z duchem twoim.

Bevor wir das Gedächtnis des Herrn begehen, wollen wir uns
besinnen. Wir bekennen, dass wir gesündigt haben.

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z
czystym sercem złożyć Najświętsza Ofiarę.

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und
Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe - ich
habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken - durch meine
Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige
Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und
Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserm Herrn.

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że
bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem:
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich
Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do
Pana Boga naszego.

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden
nach und führe uns zum ewigen Leben.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam
grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.

Amen.

Amen.
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Kyrie
Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Kyrie
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Gloria
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen
seiner Gnade. Wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich
und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit: Herr und Gott,
König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All. Herr,
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm Gottes,
Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbarme
dich unser; du nimmst hinweg die Sünde der Welt: nimm an unser
Gebet; du sitzest zur Rechten des Vaters: erbarme dich unser. Denn
du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste:
Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zu Ehre Gottes des Vaters.
Amen.

Gloria
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu
nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu
Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz
grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się
nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale
Boga Ojca. Amen.

Tagesgebet

Kolekta

WORTGOTTESDIENST

LITURGIA SŁOWA

Erste Lesung

Pierwsze czytanie

Wort des lebendigen Gottes.

Oto słowo Boże.

Dank sei Gott.

Bogu niech będą dzięki.
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Zwischengesang

Psalm responsoryjny

Zweite Lesung

Drugie czytanie

Wort des lebendigen Gottes.

Oto słowo Boże.

Dank sei Gott.

Bogu niech będą dzięki.

Alleluja

Alleluja

Evangelium

Ewangelia

Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Evangelium nach...
[Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes]
Ehre sei dir, o Herr.

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego…
[Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana]
Chwała Tobie, Panie.

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Lob sei dir, Christus.

Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.

Homilie

Homilia

Glaubensbekenntnis

Wyznanie wiary

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der
alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die
unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht von
Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. Für uns

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba
i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego
Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca
jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze
Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie
stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On
to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
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Menschen und zu unserm Heil, ist er vom Himmel gekommen, hat
Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau
Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten
Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird Wiederkommen in
Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten; seiner
Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat
durch die Propheten, und die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der
Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten, und das Leben der
kommenden Welt.
Amen

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się
człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem
został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak
oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a
Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i
Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję
jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia
umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Allgemeines Gebet

Modlitwa powszechna

EUCHARISIEFEIER

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du Schenkst
uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir
bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des
Lebens werde.
Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej
hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk
ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du Schenkst
uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen
Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej
hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i
pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas
napojem duchowym.
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der Kelch des Heiles werde.
Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.

Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem
allmächtigen Vater, gefalle.

Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec
wszechmogący.

Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und
Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige
Kirche.

Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego
imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Gabengebet

Modlitwa nad darami

Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet die Herzen.
Wir haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott.
Das ist würdig und recht.

Pan z wami.
I z duchem twoim.
W górę serca.
Wznosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe.

Zweites Hochgebet

Druga Modlitwa Eucharystyczna

In Wahrheit ist er würdig und recht, dir, heiliger Vater, immer und
überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist
dein Wort. Durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt
als unsern Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den
Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria. Um deinem
Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er
am Kreuz dir Arme ausgebreitet. Er hat den Tod überwunden und
die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen
Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner
Herrlichkeit:

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy
Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie
przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam
zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za
sprawą Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. On spełniając
Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce
na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją chwałę,
razem z nimi wołając:
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Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i
ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit.
Darum bitten wir dich: Sende deinen Geist auf diese Gaben herab
und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus.

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te
dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią
naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem
Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank,
brach es und reichte es seinen Jüngern und sprach:

On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki
Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum und
reichte ihn seinen Jüngern und sprach:

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie
składając, podał swoim uczniom, mówiąc:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,

UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Geheimnis des Glaubens.

Oto wielka tajemnica wiary.

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen
wir, bist du kommst in Herrlichkeit.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
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Darum, Geiger Vater, Feiner wir das Gedächtnis des Todes und der
Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens
und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen
hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich: Schenke
uns Anteil an Christi Leib und Blut, und lass uns eins werden durch
den Heiligen Geist.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy
Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas
wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie
błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich,
przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.

Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk
in der Liebe, vereint mit unserem Papst N., unserem Bischof N. und
allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die
zum Dienst in der Kirche berufen sind.

Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud
Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem N., naszym
Biskupem N. coraz całym duchowieństwem.

Gedenke (aller) unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind
in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in
deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo
sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich
über uns alle. Damit uns das ewige Leben zuteil wird in der
Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit
deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben
von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch
deinen Sohn Jesus Christus.

Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy
zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w
twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej
światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam
udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą
Dziewicą Maryją, ze świętymi Apostołami, (ze świętym N.) i
wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie,
abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt
und in Ewigkeit.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze
wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i
chwała, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Amen.
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Drittes Hochgebet

Trzecia modlitwa eucharystyczna

Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein
Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit
Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein
Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom
Aufgang der Sonne bis zum Untergang.

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie
stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego
Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz
nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie
ofiarę czystą.

Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott: Heilige unsere Gaben
durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat,
dieses Geheimnis zu feiern.

Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary,
które przynieśliśmy Tobie, aby się stały Ciałem i Krwią Twojego
Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać
to misterium.

Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte
Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach:

On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie
składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum,
reichte ihn seinen Jüngern und sprach:

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając,
błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,

UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.
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Geheimnis des Glaubens

Oto wielka tajemnica wiary.

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen
wir, bist du kommst in Herrlichkeit.

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir
verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche
Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So
bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige
Opfer dar.

Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również
cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając
na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych
modłów tę żywą i świętą Ofiarę.

Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche. Denn sie stellt dir das
Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen
mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines
Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein
Leib und ein Geist werden in Christus.

Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij Ofiarę, przez
którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni Ciałem i
Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się
jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.

Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit
wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der
seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und
Märtyrern mit dem/der heiligen ... und mit allen Heiligen, auf deren
Fürsprache wir vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich: Dieses Opfer unserer
Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze
deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im
Glauben und in der Liebe : deinen Diener, unseren Papst ..., unseren
Bischof ..., und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und
Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das
ganze Volk deiner Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde
und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern
sind von dir.

Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali
dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą
Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętymi Apostołami i
Męczennikami, i wszystkimi Świętymi, którzy nieustannie orędują
za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą
sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i
miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi; a więc Twojego
sługę, naszego Papieża N., naszego Biskupa N., wszystkich
biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony.
Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych,
którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o
dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone
po całym świecie.
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Erbarme dich (aller) unserer verstorbenen Brüder und Schwestern
und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind.
Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns,
wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich.

Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry
oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją
chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego
obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn
durch ihn Schenkst du der Welt alle guten Gaben.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt
und in Ewigkeit.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze
wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i
chwała, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Amen.

Kommunion

Obrzędy komunii

Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seinem
Auftrag, wagen wir zu sprechen:

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się
mówić:

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na
ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib
Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen
und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem.
Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od
grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali
przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
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Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir: Herr Jesus
Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und
Frieden.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam
zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na
grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją
wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Amen.

Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

Und mit deinem Geiste.

I z duchem twoim.

Schenkt einander ein Zeichen des Friedens.

Przekażcie sobie znak pokoju.

Agnus Dei

Agnus Dei

Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbarme dich
unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: gib uns deinen
Frieden.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Kommunion

Komunia

Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni,
którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
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Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko
słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Selig, die zum Mahl des Lammes geladen sind.
Der Leib Christi.

Ciało Chrystusa.

Amen.

Amen.

Schlussgebet

Modlitwa po Komunii

ENTLASSUNG

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Der Herr sei mit euch.

Pan z wami.

Und mit deinem Geiste.

I z duchem Twoim.

Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der
Heilige Geist.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch
Święty.

Amen.

Amen.

Gehet hin in Frieden.

Idźcie w pokoju Chrystusa.

Dank sei Gott, dem Herrn.

Bogu niech będą dzięki.
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