
Msza św. za przyczyną św. Cezarego z Arles 
O jednym pasterzu. 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Łk 4, 18

Duch Pański spoczywa na mnie,  * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie,  *  abym
ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu. (O. W. Alleluja.)

OBRZĘDY WSTĘPNE

Po skończeniu śpiewu na wejście, kapłan i wierni stojąc czynią znak krzyża. 

Kapłan mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Lud odpowiada: Amen.

Potem kapłan zwraca się do ludu i rozkładając ręce pozdrawia go mówiąc:  Miłość
Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym
niech będą z wami wszystkimi. W. I z duchem twoim.

Albo:  Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą
z wami. W. I z duchem twoim.

Albo: Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą
z wami. W. I z duchem twoim.

Albo:  Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.  W. I z duchem
twoim.

Albo: Pan z wami. Zamiast tej formuły biskup mówi: Pokój z wami. W. I z duchem
twoim.

Kapłan,  diakon  albo  odpowiednio  przygotowany  ministrant  może  w  bardzo
zwięzłych  słowach  wprowadzić  wiernych  w liturgię  dnia.  Jeżeli  w  wyjątkowych
okolicznościach wprowadzenie jest dłuższe, można polecić wiernym, aby usiedli.

AKT POKUTY - FORMA PIERWSZA

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.
Lud odpowiada: Amen.

AKT POKUTY - FORMA DRUGA

Kapłan wzywa wiernych do pokuty:  Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy
mogli  godnie  przyjąć  słowo  Boże  i  złożyć  Najświętszą  Ofiarę.  Kapłan  może  się
posłużyć innymi słowami. 

Następuje krótkie milczenie. Potem kapłan mówi: Zmiłuj się nad nami, Panie.

Lud odpowiada: Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

Kapłan: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

Lud: I daj nam swoje zbawienie.

Kapłan  prosi  o  odpuszczenie  grzechów:  Niech  się  zmiłuje  nad  nami  Bóg
wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.
Lud odpowiada: Amen.

AKT POKUTY - FORMA TRZECIA

Kapłan wzywa wiernych do pokuty:  Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni
i błagajmy  Go  o  miłosierdzie,  abyśmy  mogli  godnie  złożyć  Najświętszą  Ofiarę.
Kapłan może się posłużyć innymi słowami.

Następuje  krótkie  milczenie.  Potem  kapłan  lub  odpowiednio  przygotowany
ministrant wygłasza następujące, albo podobne wezwanie skierowane do Chrystusa,
kończące się słowami: zmiłuj się nad nami.

Panie,  który zostałeś  posłany,  aby uzdrowić skruszonych w sercu,  zmiłuj  się nad
nami.

Lud odpowiada: Zmiłuj się nad nami. 

Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.

Lud: Zmiłuj się nad nami.

Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się
nad nami.

Lud: Zmiłuj się nad nami.
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Kapłan  prosi  o  odpuszczenie  grzechów:  Niech  się  zmiłuje  nad  nami  Bóg
wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.
Lud odpowiada: Amen.

WEZWANIA DO CHRYSTUSA PANA

Następują wezwania do Chrystusa, jeśli nie użyto trzeciej formy aktu pokuty:

K. Panie, zmiłuj się nad nami. W. Panie, zmiłuj się nad nami.

K. Chryste, zmiłuj się nad nami. W. Chryste, zmiłuj się nad nami.

K. Panie, zmiłuj się nad nami. W. Panie, zmiłuj się nad nami.

KOLEKTA

Módlmy się.

Boże,  Światło  i  Pasterzu  wiernych,  Ty  postawiłeś  świętego  Cezarego  z  Arles,
biskupa,  na czele  Twojego  ludu,  aby  go  karmił  słowem  i  kształtował  własnym
przykładem,  † spraw,  abyśmy  za  jego  wstawiennictwem  zachowali  wiarę,  której
nauczał  *  i  szli  drogą,  którą  wskazywał.  Przez  naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa,
Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. 

W. Amen. 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 61, 1-3a)

Pan mnie namaścił i posłał głosić dobrą nowinę ubogim

Czytanie z księgi proroka Izajasza

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą
nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc  złamanych,  żebym zapowiadał  jeńcom
i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego
Boga;  abym  pocieszał  wszystkich  zasmuconych,  bym  rozweselił  płaczących  na
Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, radości zamiast szaty smutki, pieśń
chwały zamiast przygnębienia na duchu. 

Oto słowo Boże. 
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PSALM RESPONSORYJNY

Ps 119 (118), 2 i 10. 20i30. 40 i 131 (R. : por. Mt 4, 4)

Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem

Twoje słowo Panie jest wieczne *

niezmienne jak niebiosa. 

Twoja wierność przez pokolenia *

umocniłeś ziemię by trwała

Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem

Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków *

bo wszelkie rzeczy Ci służą. 

Poznanie Twoich słów oświeca *

i naucza niedoświadczonych. 

Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem

DRUGIE CZYTANIE – WARIANT 1 (1 Tes 2, 2b-8)

Dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Odważyliśmy się  w Bogu naszym głosić  wam Ewangelię  Bożą  pośród wielkiego
utrapienia. 

Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu,
lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak
głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Nigdy
przecież nie posługiwaliśmy się, pochlebstwem w mowie - jak wiecie - ani też nie
kierowaliśmy  się  ukrytą  chciwością,  czego  Bóg  jest  świadkiem,  i  nie  szukaliśmy
ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. A jako apostołowie Chrystusa
mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności,
jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. 

Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko Bożą Ewangelię,
lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. 

Oto słowo Boże. 

Albo:
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DRUGIE CZYTANIE – WARIANT 2 (1 Kor 9, 16-19. 22-23)

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Nie  jest  dla  mnie  powodem do chluby to,  że głoszę  Ewangelię.  Świadom jestem
ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!

Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej
woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Jakąż przeto
mam  zapłatę?  Otóż  tę  właśnie,  że  głosząc  Ewangelię  bez  żadnej  zapłaty,  nie
korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. 

Tak  więc  nie  zależąc  od  nikogo,  stałem  się  niewolnikiem  wszystkich,  aby  tym
liczniejsi byli ci,  których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać
słabych.  Stałem się  wszystkim dla  wszystkich,  żeby  w ogóle  ocalić  przynajmniej
niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 4, 18)

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja). 

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. 

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja). 

Diakon,  który  ma  głosić  Ewangelię,  pochylony  przed  kapłanem  prosi
o błogosławieństwo mówiąc półgłosem: Pobłogosław mnie, ojcze. Kapłan półgłosem
mówi:  Niech Pan będzie w sercu twoim i na twoich ustach, abyś godnie głosił Jego
Ewangelię, w imię Ojca i Syna, + i Ducha Świętego. Diakon odpowiada: Amen.

Jeżeli nie ma diakona, kapłan pochylony przed ołtarzem mówi cicho: Wszechmogący
Boże, oczyść serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię.

EWANGELIA – WARIANT 1 (Mk 16, 15-20)

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

«Idźcie  na  cały  świat  i  głoście  Ewangelię  wszelkiemu  stworzeniu!  Kto  uwierzy
i przyjmie chrzest,  będzie zbawiony;  a kto nie uwierzy,  będzie potępiony.  Te zaś
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znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać,
nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili,
nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni
zaś  poszli  i  głosili  Ewangelię  wszędzie,  a  Pan współdziałał  z  nimi  i  potwierdzał
naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

Oto słowo Pańskie. 

Albo:

EWANGELIA – WARIANT 2 (Mt 9, 35-38)

Żniwo wielkie, ale robotników mało

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił
Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. 

A  widząc  tłumy,  litował  się  nad  nimi,  bo  byli  znękani  i porzuceni,  jak  owce
niemające pasterza. Wtedy rzeki do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». 

Oto słowo Pańskie. 

Po czym czytający całuje księgę mówiąc cicho: Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze
grzechy.

MODLITWA WIERNYCH

Módlmy  się  do  Jezusa  Chrystusa,  Dobrego  Pasterza,  i  prośmy  Go  za
wstawiennictwem św.  Cezarego  z  Arles,  aby przyjął  i wysłuchał  naszego prośby,
które zanosimy przez jego przyczynę i orędownictwo: 

1. Módlmy  się  za  Kościół  Święty,  aby  karmiąc  się  Słowem  i Ciałem  Jezusa
Chrystusa nieustannie wzrastał w świętości. 

Za wstawiennictwem św. Cezarego z Arles, Ciebie prosimy… 

2. Módlmy się Papieża …………………… N. N. i  pasterzy Kościoła Świętego,
aby gromadzili wiernych przy stole Słowa Bożego i Chleba Eucharystycznego.

Za wstawiennictwem św. Cezarego z Arles, Ciebie prosimy… 

3. Módlmy się o powołania do kapłaństwa, diakonatu, i do pracy misyjnej, aby
Słowo Chrystusa było głoszone wszystkim ludziom na całej ziemi.
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Za wstawiennictwem św. Cezarego z Arles, Ciebie prosimy… 

4. Módlmy się o niezachwianą wiarę dla wszystkich chrześcijan w rzeczywistą i
realną obecność Jezusa Chrystusa w Słowie i Eucharystii. 

Za wstawiennictwem św. Cezarego z Arles, Ciebie prosimy… 

5. Módlmy  się  o  wiarę  w  tajemnicę  świętych  obcowania  dla  wyznawców
Chrystusa. 

Za wstawiennictwem św. Cezarego z Arles, Ciebie prosimy… 

6. Módlmy  się  za  nas  samych,  abyśmy  byli  wiernymi  wyznawcami  Jezusa
Chrystusa na wzór św. Cezarego z Arles. 

Za wstawiennictwem św. Cezarego z Arles, Ciebie prosimy… 

Jezu  Chryste,  Dobry  Pasterzu,  przyjmij  nasze  prośby,  które  Ci  polecamy  przez
wstawiennictwo św. Cezarego z Arles.  Który żyjesz i  królujesz z Bogiem Ojcem i
Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

PRZYGOTOWANIE DARÓW

Po  liturgii  słowa  rozpoczyna  się  śpiew  na  przygotowanie  darów.  W  tym  czasie
ministranci umieszczają na ołtarzu korporał (palkę), puryfikaterz, kielich i mszał.

Wypada, aby wierni zaznaczyli swój udział w ofierze, przynosząc albo chleb i wino
potrzebne  do  sprawowania  Eucharystii,  albo  inne  dary  na  potrzeby  kościoła  i
ubogich.  Ofiary  wiernych  może  przyjmować  kapłan  przy  pomocy  ministrantów.
Składa  się  je  w odpowiednim miejscu.  Natomiast  chleb  i  wino  przeznaczone  do
sprawowania Eucharystii zanosi się na ołtarz. Przyjmuje się także pieniądze lub inne
dary na rzecz ubogich lub na potrzeby kościoła, przyniesione przez wiernych lub
zebrane  w kościele,  dlatego  dary  te  składa  się  w  odpowiednim  miejscu  w
prezbiterium, lecz poza ołtarzem.

Kapłan stojąc przy ołtarzu bierze patenę z chlebem, unosi ją nieco nad ołtarzem i
mówi cicho:

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.

Następnie składa patenę z chlebem na korporale.
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Jeżeli  nie  wykonuje  się  śpiewu,  kapłan  może  odmówić  te  słowa  głośno;  wtedy
wszyscy odpowiadają: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Diakon lub kapłan wlewa wino i nieco wody do kielicha, mówiąc:

Przez to misterium wody i wina * daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, * który
przyjął nasze człowieczeństwo.

Potem kapłan bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi c icho:

Błogosławiony  jesteś,  Panie  Boże  wszech  świata,  *  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.

Następnie stawia kielich na korporale.

Jeżeli  nie wykonuje się śpiewu, kapłan może odmówić te słowa głośno; na końcu
wszyscy odpowiadają: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. 

Potem kapłan pochylony mówi cicho:

Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą * w duchu pokory i z sercem skruszonym; *
niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona * przed Tobą, Panie Boże, * aby się Tobie
podobała.

Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, kapłan okadza dary i ołtarz, po czym diakon
lub ministrant może okadzić kapłana i lud.

Kapłan stojąc z boku ołtarza myje ręce mówiąc cicho:

Obmyj mnie, Panie, z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego.

Następnie  stojąc  przed  środkiem  ołtarza  kapłan  zwrócony  do  ludu,  rozkładając
i składając ręce, mówi:

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

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

W Mszach koncelebrowanych bez udziału ministrantów i ludu,  główny celebrans
mówi:

Módlmy się, aby Bóg Ojciec wszechmogący * przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę
* i za zbawienie całego świata. Koncelebransi modlą się przez chwilę w ciszy.
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MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże,  dary złożone na cześć  świętych świadczą o Twojej  potędze
i chwale, † pokornie Cię prosimy, * aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa,
Pana naszego. W. Amen. 

PREFACJA O ŚWIĘTYCH PASTERZACH

Obecność świętych Pasterzy w Kościele

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  nieustannie
wysławiali  Ciebie,  * wszechmogący, wieczny Boże,  * i  Tobie za wszystko składali
dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Z radością oddajemy cześć świętemu Cezaremu (z Arles),  którego dałeś swojemu
ludowi,  * jako gorliwego pasterza.  * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu,  *
jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. 

Dlatego  z chórami  Aniołów i  Świętych  * głosimy  Twoją  chwałę,  * razem  z  nimi
wołając:

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.

TRZECIA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:

GC  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.

Kapłan składa ręce i trzymając je nad wyciągnięte nad darami, mówi:
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WK Pokornie błagamy Cię,  Boże,  *  uświęć mocą Twojego Ducha te dary,  *  które
przynieśliśmy Tobie,

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

aby się stały Ciałem + i Krwią * Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

składa ręce

który nam nakazał spełniać to misterium.

W  formułach,  które  następują,  słowa  Chrystusa  należy  wymawiać  starannie  i
wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie

On bowiem tej nocy, której był wydany,

Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, * łamał i rozdawał swoim uczniom,
mówiąc: 

lekko się pochyla.

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:

Podobnie po wieczerzy

Bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął  kielich  *  i  dzięki  Tobie  składając,  błogosławił  *  i  podał  swoim  uczniom,
mówiąc:

lekko się pochyla

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

Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji:

AKLAMACJA PIERWSZA

GC Oto wielka tajemnica wiary.
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Lud  odpowiada:  Głosimy  śmierć  Twoją,  Panie  Jezu,  *  wyznajemy  Twoje
zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 

AKLAMACJA DRUGA

GC Wielka jest tajemnica naszej wiary. 

Lud odpowiada:  Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy
śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

AKLAMACJA TRZECIA

GC Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Lud odpowiada: Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, *
Ty jesteś Zbawicielem świata.

AKLAMACJA CZWARTA

GC Tajemnica wiary.

Lud odpowiada: Chrystus umarł, * Chrystus zmartwychwstał, * Chrystus powróci.

Następnie z rozłożonymi rękami kapłan mówi:

WK 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.  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. 

1K  Niech  On  nas  uczyni  wiecznym  darem  dla  Ciebie,  *  abyśmy  otrzymali
dziedzictwo  z  Twoimi  wybranymi,  *  przede  wszystkim z  Najświętszą  Dziewicą,
Bogurodzicą  Maryją,  *  ze  świętym  Józefem,  Jej  Oblubieńcem,  *  ze  świętymi
Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym biskupem Cezarym z Arles, * ze świętym
diakonem i męczennikiem Cezarym z Terraciny, * ze świętym lekarzem Cezarym z
Nazjanzu,  *  ze  świętą  opatką  Cezarią  z  Arles,  *  ze świętą  pustelnicą  Cezarią  z
Otranto) * i wszystkimi Świętymi, * którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.

2K 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.
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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.

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,

Składa ręce

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * przez którego obdarzasz świat wszelkimi
dobrami.

Kapłan bierze patenę z hostią oraz kielich i, podnosząc je mówi:

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

Lud odpowiada: Amen.

Gdy lud odpowie: Amen, kapłan stawia patenę i kielich na ołtarzu.

OBRZĘDY KOMUNII

Kapłan  ze  złożonymi  rękami  mówi:  Pouczeni  przez  Zbawiciela  i  posłuszni  Jego
słowom, ośmielamy się mówić:

Kapłan rozkłada ręce i razem z ludem mówi dalej: 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.

Z rozłożonymi rękami kapłan mówi dalej:  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.

Kapłan składa ręce.  Lud kończy modlitwę odpowiadając:  Bo Twoje jest królestwo
i potęga, i chwała na wieki.

Kapłan rozkładając i składając ręce, mówi: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
Lud odpowiada: I z duchem twoim.

Następnie,  jeżeli  okoliczności  za  tym  przemawiają,  diakon  lub  kapłan  mówi:
Przekażcie sobie znak pokoju.
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Wszyscy według miejscowego zwyczaju okazują  sobie wzajemnie  pokój  i  miłość;
kapłan przekazuje znak pokoju diakonowi lub ministrantowi.

Następnie bierze hostię, łamie ją nad pateną i cząstkę wpuszcza do kielicha, mówiąc
cicho:  Ciało  i  Krew naszego Pana  Jezusa  Chrystusa,  *  które  łączymy i  będziemy
przyjmować, * niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne.

W tym czasie śpiewa się lub mówi: 

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.

Jeżeli  łamanie chleba trwa dłużej,  można ten śpiew wielokrotnie powtórzyć.  Przy
ostatnim powtórzeniu mówi się: obdarz nas pokojem. 

Następnie kapłan ze złożonymi rękami mówi cicho:

Panie  Jezu Chryste,  Synu Boga Żywego,  *  Ty z  woli  Ojca,  *  za  współdziałaniem
Ducha  Świętego,  *  przez  swoją  śmierć  dałeś  życie  światu,  *  wybaw  mnie  przez
najświętsze Ciało i Krew Twoją * od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego
zła; * spraw także, * abym zawsze zachowywał Twoje przykazania * i nie dozwól mi
nigdy odłączyć się od Ciebie.

Albo:

Panie  Jezu Chryste,  *  niech  przyjęcie  Ciała  i  Krwi  Twojej  *  nie  ściągnie  na mnie
wyroku  potępienia,  *  lecz  dzięki  Twemu  miłosierdziu  niech  mnie  chroni  *  oraz
skutecznie leczy moją duszę i ciało.

Kapłan  przyklęka,  bierze  hostię  i  trzymając  ją  nieco  podniesioną  nad  pateną,
zwrócony do ludu, głośno mówi:

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

Razem z ludem jeden raz dodaje:

Panie,  nie  jestem godzien,  abyś przyszedł  do mnie,  *  ale  powiedz  tylko słowo,  *
a będzie uzdrowiona dusza moja.
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Kapłan zwrócony do ołtarza  mówi cicho:  Ciało  Chrystusa niech  mnie strzeże  na
życie wieczne. Ze czcią przyjmuje Ciało Chrystusa.

Następnie bierze kielich i mówi cicho: Krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie
wieczne. Ze czcią przyjmuje Krew Chrystusa.

Następnie  kapłan  bierze  patenę  lub  puszkę,  podchodzi  do  przystępujących  do
Komunii  i  każdemu  ukazuje  hostię,  mówiąc:  Ciało  Chrystusa.  Przystępujący  do
Komunii odpowiada: Amen. 

W ten sam sposób postępuje diakon, jeżeli rozdaje Komunię świętą.

Jeżeli są wierni, którzy mają otrzymać Komunię pod obiema postaciami, zachowuje
się obrzęd opisany w Ogólnym wprowadzeniu.

Po ukończeniu rozdawania Komunii  kapłan,  diakon lub akolita  oczyszcza patenę
nad kielichem i sam kielich. Podczas oczyszczania pateny i kielicha mówi on cicho:

Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, * co spożyliśmy ustami, * i dar otrzymany
w doczesności * niech się stanie dla nas * lekarstwem na życie wieczne.

Oczyszczone naczynia eucharystyczne ministrant zanosi na stół.  Jeżeli  naczyń jest
wiele, można je zostawić na korporale na ołtarzu lub na stole i dokonać puryfikacji
po Mszy. Potem kapłan może wrócić na miejsce przewodniczenia.

Zależnie od okoliczności,  można zachować przez jakiś  czas święte milczenie albo
śpiewać psalm lub pieśń pochwalną.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 28, 20

Oto  Ja  jestem  z  wami  przez  wszystkie  dni,  * aż  do  skończenia  świata.  (O.  W.
Alleluja.)

MODLITWA PO KOMUNII

Boże,  nasz  Ojcze,  † niech  przyjęty  Najświętszy  Sakrament  przygotuje  nas  do
wiecznej  radości,  *  na  którą  święty  Cezary  z  Arles  zasłużył  jako  wierny  szafarz
sakramentów. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

Albo:

Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, † spraw, abyśmy naśladując
świętego  Cezarego  (z  Arles),  * nieustannie  Ciebie  chwalili  i  wytrwale  pomagali
wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
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Jeżeli trzeba, można podać ludowi krótkie ogłoszenia. Następnie kapłan zwrócony
do ludu, rozkładając ręce mówi: Pan z wami. Lud odpowiada: I z duchem Twoim.

Kapłan błogosławi lud mówiąc:  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec
i Syn, + i Duch Święty. Lud odpowiada: Amen.

W  niektórych  dniach  i  okolicznościach  tę  formułę  błogosławieństwa  poprzedza
zgodnie z przepisami inna, uroczysta formuła błogosławieństwa albo modlitwa nad
ludem.

Potem diakon albo  sam kapłan  ze  złożonymi  rękami,  zwrócony do  ludu,  mówi:
Idźcie w pokoju Chrystusa. Lud odpowiada: Bogu niech będą dzięki.
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