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S-010. MSZE ZA NOWOŻEŃCÓW   (3)

ANT. NA WEJŚCIE     Każdego dnia będę błogosławił Ciebie, Panie, i na wieki wysławiał Twoje imię, bo
dobry jesteś dla wszystkich, a Twoje miłosierdzie nad wszystkim, co stworzyłeś.

KOLEKTA     Wszechmogący Boże, spraw, aby słudzy Twoi, którzy mają się połączyć przez sakrament
małżeństwa, wzrastali w wyznawanej wierze i obdarzyli Twój Kościół wierzącym potomstwem. Przez
Pana.
MODLITWA NAD DARAMI    Przychyl się, Panie, ku naszym prośbom i przyjmij łaskawie dary, które
składamy za wiernych Twoich złączonych świętym węzłem małżeństwa; niech ta sakramentalna ofiara
umocni ich we wzajemnej miłości i utrwali ich miłość ku Tobie. 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.
Ty zechciałeś obdarzyć człowieka,
stworzonego z Twej ojcowskiej dobroci,
taką godnością,
że w małżeńskiej wspólnocie życia
utrwaliłeś prawdziwy obraz Twojej miłości.
Z miłości bowiem stworzyłeś człowieka
i ciągle go wzywasz, aby się kierował jej prawami,
bo chcesz mu dać udział
w Twojej wiecznej miłości.
Święty sakrament małżeństwa,
który jest znakiem Twego umiłowania,
uświęca wzajemną miłość ludzką;
przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi
głosimy Twoją chwałę, bez końca wołając:

Jeżeli używa się Kanonu Rzymskiego, odmawia się specjalną modlitwę wstawienniczą „Prosimy Cię, Boże,
przyjmij”, podaną w mszale.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWOŻEŃCÓW
Po „Ojcze nasz” kapłan opuściwszy embolizm „Wybaw nas”, zwraca się do nowożeńców i odmawia nad nimi
niżej podane błogosławieństwo.
Kapłan, mając ręce złożone mówi:

Drodzy bracia i siostry,
pokornie prośmy Boga
o błogosławieństwo dla zaślubionych.
Niech Bóg, który połączył ich sakramentem małżeństwa,
udziela im swojej pomocy.

Wszyscy modlą się przez pewien czas w milczeniu. Następnie kapłan rozkłada ręce i mówi:

Ojcze Święty, Stwórco wszechświata,
Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę
na swoje podobieństwo
i błogosławiłeś ich związkowi.
Prosimy Cię pokornie o łaskę dla tej małżonki,
która dzisiaj łączy się ze swoim mężem
węzłem sakramentalnym.
Niech na nią i na jej męża
zstąpi Twoje, Panie, błogosławieństwo,
aby korzystając ze wspólnego daru małżeństwa,
wychowywali dzieci i wzbogacili Kościół
nowymi wyznawcami Chrystusa.
Niech sławią Ciebie w radości,
niech szukają Cię w smutku;
niechaj w trudach przynosi im radość
Twoja ojcowska obecność
i niech w każdej potrzebie doświadczają,
że jesteś z nimi, aby im pomagać.
Włączeni w świętą społeczność Kościoła
niech do Ciebie zanoszą modlitwy,
a wobec świata niech dają o Tobie świadectwo.
Spraw, by szczęśliwie osiągnęli wiek sędziwy,
a w wieczności cieszyli się pełnią szczęścia
w gronie swoich przyjaciół.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.



3

ANT. NA KOMUNIĘ      Będę błogosławił Pana po wszystkie czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich
ustach. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, błogosławiony człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

MODLITWA PO KOMUNII     Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wzrastała w tych
sługach Twoich moc przyjętego sakramentu, a nam wszystkim dozwól dostąpić owoców złożonej przez
nas ofiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Pan Jezus, który zechciał być na weselu w Kanie Galilejskiej, niech wam i waszym bliskim
udzieli swego błogosławieństwa.
W. Amen.

Chrystus, który wydał się całkowicie za swój Kościół, niech nieustannie napełnia wasze serca
swoją miłością.
W. Amen.

Niechaj to sprawi,
abyście wyznając wiarę w Jego zmartwychwstanie,
oczekiwali z radością błogosławionej nadziei Jego przyjścia.
W. Amen.

Was wszystkich, tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg wszechmogący: + Ojciec i Syn, t
i Duch Święty.
W. Amen.
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