WIELKI CZWARTEK – Msza Wieczerzy Paoskiej
- wybór pieśni
Wejście_nn

__

_______

_

Ref. Przykazanie nowe daję wam,
Byście się wzajemnie miłowali.
Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów,
A miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca,
Albo cymbał brzmiący.
Gdybym posiadał wszelką wiedzę
I wiarę taką, iżbym góry przenosił,
Lecz miłości bym nie miał,
Byłbym niczym.
I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętnośd,
A ciało swe wystawił na spalenie,
Lecz miłości bym nie miał,
Nic mi nie pomoże.
Miłośd jest cierpliwa.
Miłośd jest łaskawa.
Miłośd nie zazdrości,
Nie szuka poklasku.
Miłośd nie unosi się pychą,
Ale jest pokorna,
Miłośd nie szuka swego,
Gniewem się nie unosi.
Miłośd nie pamięta złego,
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz wpółweseli się z prawdą.
Miłośd wszystko znosi i przetrzyma.
Miłośd nigdy nie ustaje,
Zniknie to, co jest tylko cząstkowe.
Teraz trwa wiara, nadzieja i miłośd,
Z nich zaś największa jest Miłośd.

Przygotowanie darów

__

Gdzie miłośd wzajemna i dobrod,
tam znajdziesz Boga żywego.
W jedno nas tu zgromadziła miłośd Chrystusa,
weselmy się w Nim i radujmy.
Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.
Skoro wszyscy tu się gromadzimy,
strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.
Obyśmy oglądali Twoje oblicze Chryste Boże,
razem ze świętymi, w chwale Twego królestwa.
To będzie naszą radością czystą i bez granic
przez nieskooczone wieki wieków. Amen.
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Komunia__

________

1. U drzwi Twoich stoję, Panie,
u drzwi Twoich stoję, Panie,
czekam na Twe zmiłowanie,
2. Który pod postacią chleba,
prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
chod zakryty, lecz prawdziwy.
4. W tym Najświętszym Sakramencie,
obecny w każdym momencie.
5. Jak wielki cud Bóg uczynił,
gdy chleb w Ciało swe przemienił.
6. A nam pożywad zostawił,
ażeby nas przez to zbawił.
7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny,
w Majestacie Swym niezmierny.
8. Aniołowie się lękają,
chod na Jego twarz patrzają.
9. Wszyscy niebiescy Duchowie,
lękają się i królowie.
10. Niebo, ziemia ani morze,
pojąd, co jest Bóg, nie może.
11 Żaden z wojska anielskiego
nie dostąpi nigdy tego.
12. Czego człowiek dostępuje,
Ciało i Krew gdy przyjmuje.
13. Jam nie godzien, Panie, tego,
abyś wszedł do serca mego.
14. Rzeknij tylko słowo Swoje,
a tym zbawisz duszę moją.
15. Kłaniam się Tobie samemu,
bądź miłościw mnie, grzesznemu.
16. Niechaj żyję z Tobą, Panem,
aż na wieki wieków. Amen.
___________

Ref.: Panie, dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do kooca nas umiłował,
do kooca nas umiłował.
Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
Ref.: Panie, dobry jak chleb...
Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
Ref.: Panie, dobry jak chleb...
Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.
Ref.: Panie, dobry jak chleb...

Tyś za nas życie Swe na krzyżu oddał,
a w znaku Chleba z nami pozostałeś
i dla nas zawsze masz otwarte Serce,
bo Ty do kooca nas umiłowałeś.
Ref.: Panie, dobry jak chleb...
Uwielbienie__

______

__

Chwila ciszy

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu_
1. Sław języku tajemnicę
Ciała i Najdroższej Krwi
którą jako łask krynicę
wylał w czasie ziemskich dni
Ten co matkę miał dziewicę
Król narodów godzien czci.
2. Z panny czystej narodzony
posłan zbawid ludzki ród
gdy po świecie na wsze strony
ziarno Słowa rzucił w lud
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął swej pielgrzymki trud.
3. W noc ostatnią przy wieczerzy
z tymi których bradmi zwał
pełniąc wszystko jak należy
czego przepis prawny chciał
Sam dwunastu się powierzył
i za pokarm z rąk Swych dał
4. Słowem więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało swe
wino Krwią jest Chrystusową
darmo wzrok to widzied chce
tylko wiara Bożą mowa
pewnośd o tym w serca śle
5. Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas
co dla zmysłów niepojęte
niech dopełni wiara w nas
6. Bogu Ojcu i Synowi
od po wszystkie nieśmy dni
niech podaje wiek wiekowi
hymn tryumfu dzięki czci
a równemu Im Duchowi niechaj
wieczna chwała brzmi. Amen.

Gorzkie Żale – wszystkie trzy części (teksty
znajdują się w osobnym śpiewniku).
_

_

