
COM 2013 Komentarze

Pt eucharystia po³¹czona z nieszporami   g. 20:00

Hymn  O Stworzycielu Duchu przyjdŸ

Psalmodia
Psalm 135(134)I
Bóg panuje nad wszystkim,| czyni cokolwiek Mu siê spodoba.||
A jednak| jest On dobry dla cz³owieka:|| wybiera naród| powo³uj¹c
poszczególnych ludzi, by narodzili siê na nowo.|| Ochrania ich
przed wrogiem,| daje urodzajn¹ ziemiê.|| Do tego narodu w³¹czy³
tak¿e ka¿dego z nas| w swoim Koœciele.

Psalm 135(134)II
Cz³owiek na nowo narodzony| odszed³ od czczenia bo¿ków,| lecz
b³ogos³awi imiê Boga prawdziwego.

Kantyk Ap 15
S³uszne wyroki Boga to Jego zatroskanie o ka¿dego z nas. Ludzie
na nowo narodzeni wychwalaj¹ Pana z radoœci¹.

Pt

Przygotowanie darów Duchu Ogniu
Nasz¹ nicoœæ odbudujesz,| narodzimy siê na nowo|| ! pragniemy
lepszego, Bo¿ego ¿ycia|| w nas samych, w naszych rodzinach,|
w œrodowisku naszego wzrostu: Ruchu Œwiat³o-¯ycie,| w rzeczy-
wistoœci spo³eczno-politycznej, jaka nas otacza.|| Tego mo¿e
dokonaæ Duch Œwiêty,| gdy bêdziemy otwarci na Jego dzia³anie.

Procesja komunijna  O Ty, co mieszkasz sam
Przyjmuj¹c Cia³o Chrystusa| otwieramy siê na zamieszkanie w nas|
Œwiêtej Trójcy, Jedynego Boga,| który pozwoli nam narodziæ siê na
nowo.

Powstañ i œwieæ
Odnowienie narodu i Koœcio³a| jest mo¿liwe jedynie w blasku
Bo¿ego œwiat³a.|| Ka¿dy z nas jego moc otrzymuje od Chrystusa|
przychodz¹cego przez Ducha do serca cz³owieka.

Uwielbienie po Komunii Magnificat

Zakoñczenie PrzyjdŸ Duchu Œwiêty
Podejmijmy, ka¿dy w sercu swoim, intensywn¹ modlitwê| o zst¹-
pienie na nas Ducha,|| który odnowi tê ziemiê,| Koœció³ odbuduje,|
wska¿e drogê i poprowadzi.



Sb jutrznia  g. 8:00

Psalm 119(118),149-152
Chrystus pozwala nam siê na nowo narodziæ,| bo daje s³owa, które
s¹ duchem i ¿yciem.

Kantyk Mdr 9
Bóg przedziwnie stworzy³ cz³owieka| i pozwala mu rodziæ siê na
nowo| przez m¹droœæ przyjmowan¹ z r¹k Stworzyciela.

Psalm 117(116)
Chrystus jest celem| dziêkczynnego œpiewu narodzonych na
nowo,| bo jest dla nas Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem.

Sb msza wigilijna   g. 16:00

Pieœñ wejœcia Duchu Œwiêty, Bo¿e przyjdŸ
Duch Œwiêty, Bo¿y Duch,| daje nam now¹ duszê, oddan¹ Bogu,|
pozwala narodziæ siê na nowo.|| B³agamy o Jego œwiat³o| i o moc
¿ycia od Niego.

Przygotowanie darów Otwórzcie serca, tchnienie daje Bóg
Niech nowy lud| narodzi siê z wody chrztu œwiêtego|| - ta
perspektywa jest dostêpna| dla ludzi wiary przepe³nionych
têsknot¹.

Procesja komunijna £amiesz chleb, nowy rodzi siê œwiat
Ka¿dy z nas przyjmuj¹cych Komuniê œwiêt¹| to znaczy
jednocz¹cych siê z Chrystusem Panem|| jest zaproszony do
narodzenia siê na nowo| przy ka¿dym udziale w Eucharystii,| tak¿e
tu i teraz,| w Kroœcienku, podczas trwaj¹cej celebracji.

Ciebie ca³¹ dusz¹ pragnê
Pe³ni têsknoty wo³amy do Pana, który zapewnia o swojej bliskoœci,
by daæ nam nowe ¿ycie.

Uwielbienie po Komunii Alleluja... Niech zabrzmi Panu
chwa³a w niebiosach
Wielbiæ imiê Pana to pamiêtaæ o Jego dzia³aniu| stwarzaj¹cym
wszystko,| podnosz¹cym ludzi s³abych, umacniaj¹cym wszystkich
wybranych.|| Dzieje siê to w naszym wnêtrzu i na naszych oczach.

Zakoñczenie Wiary nam trzeba i mi³oœci
Potrzeba nam narodziæ siê na nowo| przez umocnienie wiary,
o¿ywienie mi³oœci| i g³oszenie innym Ewangelii wyzwolenia.



I nieszpory z b³ogos³awieñstwem 
do stow. Diakonia  g. 19:00

Psalm 113(112)
Pan| widzi wszystko oczyma nieuchronionymi.|| Dlatego zauwa¿a
ubogiego| i wyprowadza z nêdzy daj¹c narodziæ siê na nowo| moc¹
swojego Ducha.|| Œpiew rozpoczn¹ kantorzy jako I chór, wszyscy
wykonujemy funkcjê II chóru. 

[Psalm 147(146)

Nasz Pan jest wielki i potê¿ny| maj¹cy m¹droœæ niewypowiedzian¹.|| Dzia³aniem

swego Ducha| daje ludziom narodziæ siê na nowo,| gdy dŸwiga pokornych,| a

karki grzeszników zgina do ziemi.]

Psalm 29 (Kochanowski,Gomó³ka)
Mocarze,| królowie| dajcie chwa³ê mocniejszemu Królowi| w Jego
œwiêtym Koœciele.|| Jego g³os ma w³adzê,| a swemu ludowi si³ê
daje i serce| przez dzia³anie Bo¿ego Ducha.|| W modlitwie
uczestniczymy s³uchaj¹c œpiewu czterog³osowego chóru.

Kantyk Ap 15
Niechaj Pan otwiera nam serca,| byœmy umieli zobaczyæ Jego
s³uszne wyroki|| i narodziæ siê na nowo| stosuj¹c do nich swoje
¿ycie.||  Kantorzy œpiewaj¹ na przemian ze wszystkimi jak
w pierwszej czêœci psalmodii.

Wigilia wg LG  g. 20:30

Psalm 104(103) I
Rok wiary| zachêca nas do odœwie¿onego spojrzenia na Boga| !
Stworzyciela nieba i ziemi.|| Mo¿emy teraz to uczyniæ,| by narodziæ siê
na nowo| poddaj¹c siê tchnieniu Ducha Bo¿ego.|| Œpiew podejmuj¹
kantorzy na przemian ze wszystkimi.
 

Psalm 104(103) II
Praca cz³owieka| jest sposobem w³¹czenia siê| w Bo¿e dzie³o
stworzenia.|| Duch Œwiêty czyni z nas nowych ludzi,| gdy poddajemy siê
Jego dzia³aniu| podejmuj¹c nasze osobiste i wspólnotowe zadania.
 

[Psalm 104(103) III

Pan| przez swojego Ducha odnawia oblicze ziemi| i daje nam nowe ¿ycie.||

Dlatego „Póki mego ¿ycia Panu œpiewaæ chcê”.]
 

Psalm 47(46)
Radosne wychwalanie Boga to przywilej Jego wybranych i na nowo
narodzonych. WeŸmiemy w nim udzia³ s³uchaj¹c „pienia uczonego”.
 

Kantyk Iz 63, 1-5
Gniew Pana, opisany w kantyku Izajasza,| bêdzie ¿yciodajny dla nas,|
gdy nawrócimy siê do Boga,| który nie zostawia nas sierotami daruj¹c
swojego Ducha.
 

Kantyk Oz 6, 1-6
¯yciodajne nawrócenie dokona siê w nas,| gdy mi³oœæ nasza nie bêdzie
zanikaæ,| lecz wzroœnie w obliczu proroczych s³ów| przyjêtych jak
œwiat³o realizowane w ¿yciu.
 

[Kantyk Sof 3, 8-13

Oczekujemy narodzenia siê na nowo.|| Pe³na jego realizacja| dokona siê w

królestwie niebieskim,| którego cechy wyœpiewuje Sofoniasz.|| Jednak ju¿

dzisiaj mo¿emy uczestniczyæ w rzeczywistoœci czystej| ludu pokornego i

ubogiego,| gdy Bo¿y Duch zamieszka w sercach i w umys³ach naszych.]
 

Psalm 30
Pan ratuje od ludzkich œmiechów,| od choroby, od p³aczu i ¿a³oby.|
Gniew Jego trwa krótko, a ³aska nie przemija.|| Dlatego Koœció³
z radoœci¹ œpiewa| swemu Obroñcy najpewniejszemu.|| W³¹czamy siê
s³uchaj¹c wykonania chóru.



Nd  jutrznia z b³ogos³awieniem animatorów  g. 8:30

Psalm 63(62)
O¿ywiciel,| animator,| to cz³owiek, który narodzi³ siê na nowo||
i otrzymane ¿ycie przekazuje innym| otwieraj¹c siê na dzia³anie
Bo¿ego Ducha w sobie i w poszczególnych osobach.|| Psalm
wykona chór czterog³osowy.

Kantyk Dn 3, 57-88. 56
B³ogos³awiæ Pana| to wyra¿aæ wdziêczn¹ radoœæ,| jaka towarzyszy
duchowemu rozwojowi cz³owieka| po narodzeniu siê na nowo.||
Zapraszamy ca³e stworzenie| do wyœpiewania tej radoœci.||
Œpiewaj¹ kantorzy na przemian ze wszystkimi.

Psalm 149
Pos³annictwo apostolskie| jest szczególnym zadaniem animatora.||
Dlatego chwa³a Bo¿a niech bêdzie w naszych ustach| i wype³nianie
Bo¿ego Prawa w naszym postêpowaniu| skoro narodziliœmy siê na
nowo.

Nd Eucharystia  g. 11:00

Pieœñ wejœcia Duchu Œwiêty wo³am przyjdŸ
Proœba litanijna,| proœba szczególnie intensywna przez usilne
powtarzanie| niechaj bêdzie teraz modlitw¹ moj¹ i Twoj¹| na
rozpoczêcie liturgii Zes³ania Ducha Œwiêtego.

Œpiew sekwencji bêdzie bez komentarza - ¿eby nie ingerowaæ w

liturgiê s³owa.

Przygotowanie darów Pokój wam... nie bójcie siê
Przyj¹æ Ducha Œwiêtego| to nape³niæ serce pokojem, nawet wœród
niepokojów œwiata,| to narodziæ siê na nowo| moc¹ wiary.

Procesja komunijna  Chleb niebiañski da³ nam Pan
Dziœ siê koñczy czas paschalny czyli wielkanocny| w roku liturgicznym.||
Do obchodów Paschy| przybli¿a nas ka¿da Eucharystia uobecniaj¹ca
Ostatni¹ Wieczerzê.|| Niech Bo¿y Duch pozwoli nam dzisiaj narodziæ siê
na nowo| przez udzia³ w tajemnicy paschalnej Chrystusa.
 

Zbli¿am siê w pokorze
Wiarê nasz¹| w rzeczywist¹ i ¿yw¹ obecnoœæ| Cia³a Pañskiego w chlebie
eucharystycznym| wyrazi œpiew hymnu XIII wieku| œpiewanego powsze-
chnie do dzisiaj.|| Duch Œwiêty| niechaj w nas tê wiarê umocni swoim
tchnieniem.
 

Ró¿ne s¹ dary ³aski lecz ten sam Duch
Dobry Pasterz| troskliwoœci¹ swoj¹ sprawia,| ¿e ka¿demu dawana jest
³aska narodzenia siê na nowo,|| otrzymujemy bowiem pokarm
niezniszczalny.
 

Chrystus Pan karmi nas
S³owami kantyku Maryi wyra¿amy wdziêcznoœæ Bogu za opiekê nad
naszym ¿yciem i za umocnienie wiary naszej.

Uwielbienie po Komunii Ca³a ziemio wo³aj z radoœci
Ca³¹ ziemiê wzywamy| do wychwalania razem z nami Boga| czyni¹cego
cuda, zwyciêskiego,| sprawiedliwego, dobrego i wiernego.

Zakoñczenie Duch Pañski nade mn¹
Pan umocni³ nas,| mo¿emy wiêc iœæ i g³osiæ Ewangeliê dzisiejszemu
œwiatu.



II nieszpory  g. 19:00

Psalm 110(109), 1-5. 7
Pan jest ponad wszystkimi w³adcami nieba i ziemi.|| Jego rz¹dy to
dzia³anie Ducha Œwiêtego| daj¹cego cz³owiekowi narodziæ siê na
nowo,| nawróciæ z zagubienia lub zdrady.

Psalm 114(113A)
Mocne dzia³anie Pana| jest zawsze dla nas przyjazne,| niezale¿nie
od tego, czego konkretnie oczekujemy.|| Zdarza siê nawet, ¿e
sprawy pierwotnie niepomyœlne,| staj¹ siê zbawienne.|| Otwórzmy
siê na dzia³anie Bo¿ego Ducha w nas.

Kantyk Ap 19, 1-7
Wychwalamy naszego Boga.|| Wszyscy bowiem, tak wielcy jak i
mali, jesteœmy Jego s³ugami,|| a wielkim zaszczytem jest| byæ
potrzebnym Panu nawet w najmniejszej rzeczy.

Pn  jutrznia  g. 7:30

Psalm 63(62)
Têsknota za Bogiem pe³na oddanej mi³oœci, jest Ÿród³em
przekazywania ¿ycia, nowych narodzin w Koœciele. Wzorem jest
dla nas Maryja.

Kantyk Dn 3, 57-88. 56
Z ca³ym stworzeniem wychwalamy Boga, który da³ Koœcio³owi
Maryjê za Matkê. Ona jest jego chwa³¹, weselem i chlub¹, a przez
to najdoskonalszym przyk³adem przekazywania ¿ycia.

Psalm 149
Pan swój lud mi³uje. Radoœæ ludu niech siê wyrazi gorliw¹ mi³oœci¹
ku Bogu, za przyk³adem Maryi, Matki rodz¹cej swoj¹ mi³oœci¹
dzieci Koœcio³a.



Pn  eucharystia  g. 12:30

Pieœñ wejœcia  B³ogos³awiona jesteœ Maryjo
Bóg dokona³ w Maryi wielkich rzeczy.|| Za Jej przyk³adem
dost¹pimy udzia³u w rzeczach wielkich,| gdy S³owo Bo¿e z wiar¹
bêdziemy przyjmowaæ,| aby iœæ drog¹ œwiêtoœci.

Przygotowanie darów  Niech Ciê chwal¹, Panno œwiêta
Dla wielu z nas góra przemienienia jest tutaj,| u stóp Niepokalanej,
Matki Koœcio³a.|| Dla wszystkich| jest ona otwarta.

Procesja komunijna  O Panie, Ty nam dajesz
Udzia³ w jednym Bo¿ym posi³ku daje radoœæ| i przygotowuje do 
mi³owania, do radosnej wolnoœci,| w codziennym postêpowaniu.

Uwielbienie po Komunii  Magnificat anima

Zakoñczenie  O Matko z czêstochowskiego wizerunku
Maryja, Jutrzenka wolnoœci,| prowadzi do uzdrowienia, do Ÿród³a
¿ycia,| do ca³ej prawdy, jak¹ jest Jezus, Bo¿y Syn.
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