RITOS INICIAIS

OBRZĘDY WSTĘPNE

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amém.

Amen.

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco.

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

Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

I z duchem twoim.

Irmãos, reconheçamos os nossos pecados, para celebrarmos
dignamente os santos mistérios.

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

Confesso a Deus todo-poderoso e a vós irmãos e irmãs, que pequei
muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por
minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos
anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus,
nosso Senhor.

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.

Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.

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

Amém.

Amen.

1

Kyrie
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

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
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós
vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos
glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor
Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
nós; vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós
que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós soi o Santo,
só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

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.

Coleta

Kolekta

LITURGIA DA PALAVRA

LITURGIA SŁOWA

Primeira Leitura

Pierwsze czytanie

Palavra do Senhor.

Oto słowo Boże.

Graças a Deus.

Bogu niech będą dzięki.

Salmo Responsorial

Psalm responsoryjny
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Segunda Leitura

Drugie czytanie

Palavra do Senhor.

Oto słowo Boże.

Graças a Deus.

Bogu niech będą dzięki.

Aleluia

Alleluja

Evangelho

Ewangelia

O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do santo Evangelho segundo...
[Mateus, Marcos, Lucas ou João]
Glória a vós, Senhor.

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

Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor.

Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.

Homilia

Homilia

Profissão de Fé

Wyznanie wiary

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus
Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os
séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai: por ele
todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa
salvação, desceu dos céus, e se encarnou, pelo Espírito Santo, no
seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi
crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.

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. I za sprawą
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się
człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem
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Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos
céus, onde está sentado à direito do Pai. E de novo há de vir em sua
glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida: e procede do Pai e
do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele que
falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e
apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E
espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir.
Amém.

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.

Oração Universal

Modlitwa powszechna

LITURGIA EUCARÍSTICA

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos
de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora
vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida.

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.

Bendito seja Deus para sempre.

Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos
de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora
vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação.

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.

Bendito seja Deus para sempre.

Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
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Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus
Pai todo-poderoso.

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

Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

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

Oração sobre as Ofertas

Modlitwa nad darami

O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.

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

Oração Eucarística II

Druga Modlitwa Eucharystyczna

Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva,
pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor,
verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da
Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo
santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a
fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos
celebram vossa grande e os santos proclamam vossa glória.
Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando
(dizendo) a uma só voz:

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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Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra
proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem
em nome do Senhor. Hosana nas alturas.

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.

Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso
Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

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.

Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele
tomou o pão, deu graças, e o
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

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

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o deu a seus discípulos dizendo:

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

TOMAI, TODOS, E BEBEI :

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

ESTE E O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS
PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

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

Eis o mistério da fé.

Oto wielka tajemnica wiary.

Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
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Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e
vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa
presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só Corpo.

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.

Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo
inteiro: que ela cresça na caridade, com o papa N., com o nosso
bispo N. e todos os ministros do vosso povo.

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.

Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na
esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida:
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos,
tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, mãe de Deus, com os santos Apóstolos e todos os
que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

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.

Por Cristo, com Cristo, e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e
para sempre.

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

Amém.

Amen.
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Oração Eucarística III

Trzecia modlitwa eucharystyczna

Na verdade, vós sois santo ó Deus do universo, e tudo o que criastes
proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a
todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício
perfeito.

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.

Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as
oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de
que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.

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.

Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças, e o
partiu e deu a seus discípulos, dizendo:

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

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

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

Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo:

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

TOMAI, TODOS, E BEBEI :

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

ESTE E O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA A REMISSÃO DOS
PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.
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Eis o mistério da fé.

Oto wielka tajemnica wiary.

Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

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

Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão
que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu,
e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.

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.

Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o
sacrifício que nos reconcilia conosco e concedei que, alimentandonos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só
espírito.

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.

Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida
eterna com os vossos santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, os
vossos Apóstolos e Mártires, (com Santo N) e todos os santos, que
não cessam de interceder por nós na vossa presença.

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.

E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai
na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o
vosso servo o papa N., o nosso bispo N, com os bispos do mundo
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da
vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de
misericórdia, todos os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro.
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Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que
partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade.
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.

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.

Por Cristo, com Cristo, e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e
para sempre.

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

Amém.

Amen.

Rito da comunhão

Obrzędy komunii

Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino
ensinamento, ousamos dizer.

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

Pai nosso que estais nos céus, santificando seja o vosso nome,
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
do mal.

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.

Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia e protegidos de todos os perigos,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo
Salvador.

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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Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

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

Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo a
paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.

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.

Amém.

Amen.

A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

O amor de Cristo nos uniu.

I z duchem twoim.

Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e irmãs com sua cruz, saudaivos com um sinal de reconciliação e de paz.

Przekażcie sobie znak pokoju.

Agnus Dei

Agnus Dei

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.

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.

Comunhão

Komunia

Felizes os convidados para a Ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni,
którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha morada, mas
dizei uma palavra e serei salvo(a).

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

Ciało Chrystusa.

Amém.

Amen.

Oração depois da Comunhão

Modlitwa po Komunii

RITOS FINAIS

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

O Senhor esteja convosco.

Pan z wami.

Ele está no meio de nós.

I z duchem Twoim.

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.

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

Amém.

Amen.

Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.

Idźcie w pokoju Chrystusa.

Graças a Deus.

Bogu niech będą dzięki.
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