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MSZA ŚWIĘTA WRAZ Z WPROWADZENIEM RELIKWII ŚW. 

JANA PAWŁA II 
Swindon, 28-29.01.2017, kościół polski przy DP 

(formularz Mszy świętej o św. Janie Pawle II; czytania mszalne z IV niedzieli zwykłej; rok A) 

 

OBRZĘDY WSTĘPNE 
Wejście „długą” drogą; (zakrystia w pomieszczeniach przedszkola) 

Śpiew na wejście: Bóg się rodzi 

 

 
 

Powitanie: ks. Proboszcz; wprowadzenie do liturgii: ks. Rektor 
 

Kapłan wzywa wiernych do pokuty: 

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z 

czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę. 
Kapłan może się posłużyć innymi słowami. 
 

Po krótkim milczeniu wszyscy razem odmawiają wyznanie grzechów: 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że 

bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: 
Bijąc się w piersi mówią: 
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moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. 
Dalej mówią: 

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich 

Aniołów i Świętych * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do 

Pana Boga naszego. 
 

Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów 

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam 

grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego. 
 

WEZWANIA DO CHRYSTUSA PANA 

Następują wezwania do Chrystusa, jeżeli nie użyto trzeciej lub czwartej formy aktu pokuty: 

K. Panie, zmiłuj się nad nami.  Albo:  K. Kyrie, eleison. 

W. Panie, zmiłuj się nad nami.   W. Kyrie, eleison. 

K. Chryste, zmiłuj się nad nami.   K. Christe, eleison. 

W. Chryste, zmiłuj się nad nami.   W. Christe, eleison. 

K. Panie, zmiłuj się nad nami.    K. Kyrie, eleison. 

W. Panie, zmiłuj się nad nami.   W. Kyrie, eleison. 
 

HYMN 

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. 
 

KOLEKTA 

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, 

papież, kierował całym Kościołem, † spraw, prosimy, * abyśmy 

dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie 

zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który 

z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 

wszystkie wieki wieków. 
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PIERWSZE CZYTANIE So 2,3;3,12-13 

Beata Duś 

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza 

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego 

nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się 

ukryjecie w dzień gniewu Pana. 

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą 

schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić 

nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach 

zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, 

kto by ich przestraszył. 

Oto Słowo Boże. 

 
PSALM RESPONSORYJNY Ps 146,6-10 

Agnieszka Kowalik- ?? 
 

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba 
 

Bóg wiary dochowuje na wieki, 

uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 

chlebem karmi głodnych, 

wypuszcza na wolność uwięzionych. 

 

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba 
 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, 

Pan dźwiga poniżonych; 

Pan kocha sprawiedliwych, 

Pan strzeże przybyszów. 
 

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba 
 

Ochrania sierotę i wdowę, 

lecz występnych kieruje na bezdroża. 

Pan króluje na wieki, 

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 
 

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba 
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DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 1,26-31 
 

Mirka Ciborowska 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam 

mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu 

szlachetnie urodzonych. 

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić 

mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; 

i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, 

co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne 

stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga. 

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się 

dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i 

odkupieniem, aby, jak to jest napisane, „w Panu się chlubił ten, kto się 

chlubi”. 

Oto Słowo Boże. 

 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ Mt 5, 12a 

Agnieszka Kowalik vel Organista 
 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

Cieszcie się i radujcie, 

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 

 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
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EWANGELIA Mt 5,1-12a 

Tekst Ewangelii z odczytany z Ewangeliarza (IV niedziela zwykła, rok A) 

Czyta ks. Kanclerz 

† Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do 

Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi 

słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą 

pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy 

z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i 

radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. 

Oto Słowo Pańskie 
 

Następuje homilia – ks. Rektor,  
 

CREDO 

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 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.  
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MODLITWA WIERNYCH 

Ks. Marek Gałuszka (wstęp i zakończenie) 

Harcerze, Anna Sendra (Akcja Katolicka) 
 

Wysłuchawszy Słowa Bożego, zbliżmy się do naszego Mistrza – 

Jezusa Chrystusa i przez Niego w Duchu Świętym, módlmy się do 

Ojca w niebie. 
 

1. Za Ojca Świętego Franciszka, za a obecnego pośród nas Księdza 

Rektora Polskiej Misji Katolickiej oraz zgromadzonych księży 

pracujących zarówno strukturach Polskiej Misji Katolickiej Anglii i 

Walii a także Księży Gości przybyłych na tę uroczystość, by 

kierowani Duchem Świętym, nieustannie odradzali Kościół i świat 

według Chrystusowej Ewangelii Miłości– Ciebie prosimy. 
 

2. Za pracowników nauki, za obecnych pośród nas profesorów 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, aby swą 

otwartością na dary Ducha Świętego z pasją i poświęceniem służyli 

Bogu i Ojczyźnie poprzez „piękność, co była rozkoszą dla oczu 

świętych onych rzesz bez końca”(Dante) – Ciebie prosimy. 
 

3. Za nas – Polaków w Wielkiej Brytanii – abyśmy wszędzie dawali 

świadectwo swej przynależności wobec Chrystusa i Jego Ewangelii– 

Ciebie prosimy. 
 

4. W intencjach tej Mszy świętej – przez wstawiennictwo świętego Jana 

Pawła II – Ciebie prosimy. 
 

5. W intencji kupna kościoła metodystów, a nade wszystko w intencji 

nas samych – parafian ze Swindon, starszego i młodszego pokolenia, 

byśmy zawsze byli dla świata znakiem obecności Boga; znakiem 

jasnym i czytelnym a nigdy zamazanym i rozbitym – Ciebie prosimy. 

 

Boże Ojcze, Ty wysłuchujesz wołających do Ciebie; Spraw, aby 

Duch Święty napełnił nas potęgą swej miłości i udzielił darów, które 

pozwolą nam mądrze i roztropnie kierować naszym życiem. 

Prosimy Cię o to, przez Chrystusa Pana naszego. 
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Rozpoczyna się procesja z darami. Ksiądz Rektor wraz z posługującymi wychodzi 

przed ołtarz. W procesji niesione są wyłącznie patena z hostiami do konsekracji, wino i 

woda, oraz obraz świętego Jana Pawła II 

Śpiew – chór parafialny 

 

Dary: 

Kwiaty – dzieci ze szkoły 

Obraz – Marcin & Karolina Kliś 

Hostia, wino & woda – Jarek Matshey & Dorota Seweryn 

 

MODLITWA NAD DARAMI 

Wszechmogący Boże, oddając cześć Twoim świętym, składamy Ci 

Ofiarę uwielbienia † i z ufnością Cię prosimy, * abyś nas zachował 

od zła teraz i w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 

 

Druga modlitwa eucharystyczna 

1K – ks. prof. Jansz Mariański, KUL 

2K – ks. prof. Tadeusz Dzidek, UP JP2 
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DRUGA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA 
 

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi: 

GC Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * źródło wszelkiej 

świętości.  
 

GC Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym 

Kościołem, * uroczyście obchodzimy pierwszy dzień 

tygodnia, * w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał * 

i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. * Przez Chrystusa 

prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:  
 

Kapłan składa ręce i trzymając je wyciągnięte nad darami, mówi: 

WK Uświęć te dary * mocą Twojego Ducha  
 

Składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc: 

 aby stały się dla nas Ciałem † i Krwią * naszego Pana 

Jezusa Chrystusa.  
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Składa ręce. 
 

W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo 

tego wymaga ich znaczenie. 

WK On to, gdy dobrowolnie wydał się  na mękę,  
 

Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi: 

 wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał 

swoim uczniom, mówiąc:  
lekko się pochyla. 
 

Następnie mówi: 

WK Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: 

To jest bowiem Ciało moje, 

które za was będzie wydane. 
Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka. 
 

Następnie mówi: 

WK Podobnie po wieczerzy 
Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi: 

 wziął kielich * i ponownie dzięki Tobie składając,* podał 

swoim uczniom, mówiąc:  
lekko się pochyla. 
 

WK Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: 

To jest bowiem kielich Krwi mojej 

nowego i wiecznego przymierza, 

która za was i za wielu będzie wylana  

na odpuszczenie grzechów. 

To czyńcie na moją pamiątkę.  
Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka. 
 

AKLAMACJA PIERWSZA 

GC Oto wielka tajemnica wiary.  
 

Lud odpowiada: 

 Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje 

zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w 

chwale. 
 

Następnie z rozłożonymi rękami kapłan mówi: 
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WK 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.  
 

1K Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. * 

Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości * razem z 

naszym Papieżem Franciszkiem, * naszym biskupem 

Declanem * oraz całym duchowieństwem.  

 

2K 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, * i 

wszystkimi świętymi, * którzy w ciągu wieków podobali 

się Tobie, * abyśmy z nimi wychwalali Ciebie  
Składa ręce. 

 przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Kapłan bierze patenę z hostią oraz kielich i, podnosząc je, mówi: 
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 W żłobie leży; Pójdźmy wszyscy do stajenki; Przybieżeli do Betlejem (chór, 

organista, schola) 

 Komunia święta nie będzie udzielana na prezbiterium.  

 Wierni podchodzą do Komunii Świętej w wyznaczonych miejscach – przed ołtarzem 

trzech celebransów; w kaplicy (oratorium) jeden kapłan. 

 Śpiew na ofiarowanie – schola – Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy 

 

MODLITWA PO KOMUNII 

Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament przez nas przyjęty 

rozpali w nas gorącą miłość, * która pobudziła świętego Jana Pawła 

II do wytężonej pracy dla Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 
 

 

Ksiądz Rektor błogosławi obraz świętego Jana Pawła II. 

K. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. 

Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam 

Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa 

Twojej chwały. Pobłogosław † ten obraz świętego Jana Pawła II. 

Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także 

naśladowali, aby w ten sposób stać́ się wiernymi świadkami Twojej 

prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za pośrednictwem świętego Jana 

Pawła II pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana 

naszego.  

Następuje pokropienie wodą święconą obrazu 
 

Po Komunii świętej następują krótkie podziękowanie – Bronisława Miotła 
 

Ksiądz Rektor może skierować słowo na zakończenie, następnie następuje Litania do św. 

Jana Pawła II, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii świętego Jana Pawła II. 

Ksiądz Rektor, wraz z koncelebransami pozostaje na miejscu i wraz z prowadzącym Litanię 

modli się do Świętego Jana Pawła II słowami modlitwy. 

 
Litanię prowadzi Ks. Dziekan Piotr Stańczak, Archidiecezja Lubelska 
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LITANIA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.  

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.  

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.  

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.  

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.  

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.  

Święta Maryjo - módl się za nami.  
 

Święty Janie Pawle, módl się za nami  

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,  

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,  

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem  

Całkowicie oddany Maryi,  

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,  

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,  

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,  

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,  

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,  
 

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,  

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,  

Misjonarzu wszystkich narodów,  

Świadku wiary, nadziei i miłości,  

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,  

Apostole pojednania i pokoju,  

Promotorze cywilizacji miłości,  

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,  

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,  

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,  

Papieżu Bożego Miłosierdzia,  

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,  
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Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,  
 

Bracie i Mistrzu kapłanów,  

Ojcze osób konsekrowanych,  

Patronie rodzin chrześcijańskich,  

Umocnienie małżonków,  

Obrońco nienarodzonych,  

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,  

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,  

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,  

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,  

Głosicielu prawdy o godności człowieka,  

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,  

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,  

Uosobienie pracowitości,  

Zakochany w krzyżu Chrystusa,  

Przykładnie realizujący powołanie,  

Wytrwały w cierpieniu,  

Wzorze życia i umierania dla Pana,  
 

Upominający grzeszników,  

Wskazujący drogę błądzącym,  

Przebaczający krzywdzicielom,  

Szanujący przeciwników i prześladowców,  

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,  

Wspierający bezrobotnych,  

Zatroskany o bezdomnych,  

Odwiedzający więźniów,  

Umacniający słabych,  

Uczący wszystkich solidarności,  
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.  
 

K. Módl się za nami święty Janie Pawle… 

W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela 

człowieka… 
 

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar 

apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego 

wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie 

głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana 

naszego.  

Amen.  
(modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisz, z 12 kwietnia 2011; 

słowo błogosławiony zostało zamieniony w Litanii na święty) 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE MSZY ŚWIĘTEJ 

 
Ks. Sylwester Brzozowski podaje Księdzu Rektorowi i koncelebransom do ucałowania 

relikwie. 

Ksiądz Rektor wraz z koncelebransami schodzi z prezbiterium (ukłon w stronę ołtarza) i 

udaje się „długą drogą” do tymczasowej zakrystii w przedszkolu. 

W tym czasie Ks. Sylwester podaje wiernym do ucałowania relikwie św. Jana Pawła II, które 

następnie odstawia na wskazane miejsce przy ołtarzu. Następuje śpiew: Barka 
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