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K. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
                                                 26:17-19, 26-29

L. Chwała Tobie, Panie.

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do
Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz
żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?
On rzekł: Idźcie do miasta, do wiadomego
człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel kazał
powiedzieć: czas mój jest bliski, u ciebie chcę
urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie
zrobili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali
Paschę.

A gdy jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy
błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom
mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.
Następnie wziął kielich, i dzięki uczyniwszy dał
im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy: bo to jest
Krew mojego Przymierza, która za wielu będzie
wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz
powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego
owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy
pić będę z wami nowy, w królestwie mojego Ojca.

K. Oto słowo Pańskie.
L. Chwała Tobie, Chryste.

Wspólna modlitwa; kapłan klęka przed ołtarzem; wszyscy
śpiewają trzy razy wezwanie:

Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami.

W tym czasie nakłada kadzidło i okadza Najświętszy
Sakrament. Kantorzy lub chór, albo kapłan śpiewa:

K.Ty jesteś kapłanem na wieki, alleluja.
L. Na podobieństwo Melchizedeka, alleluja.

Módlmy się: Boże, który dla chwały swojego Majestatu
i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś
Jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym
kapłanem, spraw, aby na całym świecie składano Tobie
Jego ofiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

CORPUS CHRISTI PROCESSION
STATION I

THE EUCHARIST IS A SACRIFICE

P. A Reading from the Holy Gospel according to
Matthew                                     26:17-19, 26-29

All: Glory to you, O Lord.

On the first day of the Feast of Unleavened Bread,
the disciples approached Jesus and said, “Where
do you want us to prepare for you to eat the
Passover?” He said, “Go into the city to a cer-
tain man and tell him, The teacher says, “My ap-
pointed time draws near; in your house I shall
celebrate the Passover with my disciples.” The
disciples then did as Jesus had ordered, and pre-
pared the Passover.
While they were eating, Jesus took bread, said
the blessing, broke it, and giving it to his dis-
ciples said, “Take and eat; this is my body.” Then
he took a cup, gave thanks, and gave it to them,
saying, “Drink from it, all of you, for this is my
blood of the covenant, which will be shed on
behalf of many for the forgiveness of sins. I tell
you, from now on I shall not drink this fruit of
the vine until the day when I drink it with you
new in the kingdom of my Father.”

P. The Gospel of the Lord.
All: Praise to you, Lord Jesus Christ.

The priest kneels before the altar. All sing the Invocation
three times.

Holy God, mighty God, holy and eternal, have
mercy on us.

At this time the priest adds incense and incenses the Blessed
Sacrament. Either the cantors or the choir, or the priest,
sings:
P. You are a priest forever, alleluia.
All: According to the rite of Melchisedech,

 alleluia.
Let us pray: God, who for the glory of your Majesty
and for the salvation of humanity, established your Only-
Begotten Son your highest and eternal priest, grant that
his Sacrifice be offered to you in the whole world.
Through Christ, our Lord. Amen.
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K. Słowa Ewangelii według świętego Marka    8:1-9
L. Chwała Tobie, Panie.

W owym czasie, gdy wielka rzesza była z
Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie
uczniów i rzekł im: Żal mi tego ludu, bo już trzy
dni trwają przy mnie, a nie mają nic do jedzenia.
A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, ustaną
w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka.
Odpowiedzieli Mu uczniowie: Skąd tu na pustko-
wiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?
Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli:
Siedem. I rozkazał ludowi usiąść na ziemi, a
wziąwszy te siedem chlebów, dzięki uczynił,
połamał je i dawał uczniom, aby je rozdzielali
ludowi. Mieli też kilka rybek. Odmówił błogo-
sławieństwo nad nimi i polecił je również roz-
dać. Jedli i nasycili się: a pozostałych ułomków
zebrali siedem koszów. Było zaś tych, którzy
jedli, około czterech tysięcy. Potem ich
odprawił.

K. Oto słowo Pańskie.
L. Chwała Tobie, Chryste.

Wspólna modlitwa; kapłan klęka przed ołtarzem; wszyscy
śpiewają trzy razy wezwanie:

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas,
Panie.

W tym czasie nakłada kadzidło i okadza Najświętszy
Sakrament. Kantorzy lub chór, albo kapłan śpiewa:

K. Pan dał pożywienie swoim czcicielom, alleluja.
L. Aby uwiecznić pamięć swoich cudów, alleluja.

Módlmy się: Tchnij w nas, Panie, Twojego ducha
miłości i w swojej dobroci doprowadź do jedności
wszystkich, których posilasz jednym chlebem niebieskim.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

STATION II
THE EUCHARIST IS FOOD FOR THE SOUL GOSPEL

P. A Reading from the Holy Gospel according to
Mark                                                          8:1-9

All: Glory to you, O Lord.

In those days when there again was a great crowd
without anything to eat, he summoned the dis-
ciples and said, "My heart is moved with pity for
the crowd, because they have been with me now
for three days and have nothing to eat. If I send
them away hungry to their homes, they will col-
lapse on the way, and some of them have come a
great distance." His disciples answered him,
“Where can anyone get enough bread to satisfy
them here in this deserted place?” Still he asked
them, “How many loaves do you have?” “Seven,”
they replied. He ordered the crowd to sit down
on the ground. Then, taking the seven loaves he
gave thanks, broke them, and gave them to his
disciples to distribute, and they distributed them
to the crowd. They also had a few fish. He said
the blessing over them and ordered them distrib-
uted also. They ate and were satisfied. They picked
up the fragments left over—seven baskets. There
were about four thousand people. He dismissed
them.

P. The Gospel of the Lord.
All: Praise to you, Lord Jesus Christ.

The priest kneels before the altar. All sing the Invocation
three times.

From pestilence, hunger, fire, and war, spare us,
O Lord.

At this time the priest adds incense and incenses the Blessed
Sacrament. Either the cantors or the choir, or the priest,
sings:
P. The Lord nourished his faithful, alleluia.
All: To render eternal the memory of his miracles,

alleluia.
Let us pray: Inspire in us, O Lord, your spirit of love
and in your goodness unite all whom you nourish with
the one heavenly bread. Through Christ, Our Lord. Amen.
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K. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
                                                           14:16-24

L.  Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie Jezus opowiedział

faryzeuszom tę przypowieść: Pewien człowiek
wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze
uczty posłał swego sługę, aby powiedział
zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko
gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie
wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć:
Kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je; proszę
cię, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi
rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypró-
bować; proszę cię, miej mnie za wymówionego.
Jeszcze inny rzekł: Ożeniłem się i dlatego
przyjść nie mogę. Sługa powróciwszy oznajmił
to swemu panu. Wtedy pan rozgniewał się i
nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zauł-
ki, wprowadź tu ubogich, niewidomych i
chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się jak
rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł
do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i
zmuszaj do wejścia, aby dom mój był zapełniony.
Bo mówię wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli
zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.

K. Oto słowo Pańskie.
L. Chwała Tobie, Chryste.

Wspólna modlitwa; wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie:

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas,
Panie.

W tym czasie nakłada kadzidło i okadza Najświętszy
Sakrament. Kantorzy lub chór, albo kapłan śpiewa:

K. Oto chleb żywy, który zstąpił z nieba, alleluja.
L. Kto go pożywa, będzie żył na wieki, alleluja.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, spraw,
abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli
na przyjęcie w chwili naszej śmierci Najświętszego
Sakramentu Ciała i Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

P. A Reading from the Holy Gospel according to
Luke                                                     14:16-24

All: Glory to you, O Lord.

He replied to him, “A man gave a great dinner to
which he invited many. When the time for the
dinner came, he dispatched his servant to say to
those invited, ‘Come, everything is now ready.’
But one by one, they all began to excuse them-
selves. The first said to him, ‘I have purchased a
field and must go to examine it; I ask you, con-
sider me excused.’ And another said, ‘I have pur-
chased five yoke of oxen and am on my way to
evaluate them; I ask you, consider me excused.’
And another said, ‘I have just married a woman,
and therefore I cannot come.’ The servant went
and reported this to his master. Then the master
of the house in a rage commanded his servant,
‘Go out quickly into the streets and alleys of the
town and bring in here the poor and the crippled,
the blind and the lame.’ The servant reported,
‘Sir, your orders have been carried out and still
there is room.’ The master then ordered the ser-
vant, ‘Go out to the highways and hedgerows and
make people come in that my home may be
filled. For, I tell you, none of those men who
were invited will taste my dinner.’ “

P. The Gospel of the Lord.
All: Praise to you, Lord Jesus Christ.

The priest kneels before the altar. All sing the Invocation
three times.

From a sudden and unexpected death, preserve
us, O Lord.

At this time the priest adds incense and incenses the Blessed
Sacrament. Either the cantors or the choir, or the priest,
sings:
P.Behold the living Bread come down from heaven,

alleluia.
All: Whoever eats this bread will live forever,

alleluia.
Let us pray: Almighty, eternal God, grant that by
living prudently, piously, and justly, we can earn the
privilege of receiving at the time of our death the Most
Holy Sacrament of the Body and Blood of Our Lord
Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever.
Amen.

STATION III
THE EUCHARIST IS THE SACRAMENT OF UNITY
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K. Słowa Ewangelii według św. Jana
                                                              15:5-11

L. Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie Jezus powiedział swoim

uczniom: Ja jestem krzewem winnym, wy zaś
latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic
nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie,
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.
I zbiera się ją i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli
we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,
poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam
spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony,
że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się
moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak
ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej.
Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania,
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w
Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w
was była i aby radość wasza była pełna.

K. Oto słowo Pańskie.
L. Chwała Tobie, Chryste.
Wspólna modlitwa; wszyscy śpiewają trzy razy wezwanie:

My grzeszni, Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj
nas, Panie.

W tym czasie nakłada kadzidło i okadza Najświętszy
Sakrament. Kantorzy lub chór, albo kapłan śpiewa:

K. Kielich zbawienia podniosę, alleluja.
L. I wezwę Imienia Pańskiego, alleluja.

Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, Chlebie żywy, dający
życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali
i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

STATION IV
THE EUCHARIST IS THE PROMISE OF IMMORTALITY

P. A Reading from the Holy Gospel according to
John                                                         15:5-11

All: Glory to you, O Lord.

I am the vine, you are the branches. Whoever
remains in me and I in him will bear much fruit,
because without me you can do nothing. Any one
who does not remain in me will be thrown out
like a branch and wither; people will gather them
and throw them into a fire and they will be burned.
If you remain in me and my words remain in
you, ask for whatever you want and it will be
done for you. “By this is my Father glorified,
that you bear much fruit and become my dis-
ciples. “As the Father loves me, so I also love
you. Remain in my love. If you keep my com-
mandments, you will remain in my love, just as I
have kept my Father’s commandments and re-
main in his love.
I have told you this so that my joy may be in you
and your joy may be complete.

P. The Gospel of the Lord.
All: Praise to you, Lord Jesus Christ.

The priest kneels before the altar. All sing the Invocation
three times.

We sinners beg you, God, hear us, O Lord.

At this time the priest adds incense and incenses the Blessed
Sacrament. Either the cantors or the choir, or the priest,
sings:
P. I will raise the chalice of salvation, alleluia.
All: And call upon the name of the Lord,

alleluia.
Let us pray: Lord, Jesus Christ, Living Bread, who
gives eternal life, grant that we may receive you fre-
quently, and united with you, bring forth lasting fruit,
who lives and reigns forever and ever. Amen.


