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S-008. MSZE ZA NOWOŻEŃCÓW   (1)

ANT. NA WEJŚCIE    Niech Bóg ześle wam pomoc z miejsca świętego i niech was wspiera z nieba.
Niech wam udzieli, czego w sercu pragniecie, i wypełni każdy wasz zamysł. :

KOLEKTA     Boże, Ty uświęciłeś związek małżeński przez tak wzniosły sakrament, że stał się on
obrazem mistycznego związku Chrystusa z Kościołem, spraw, aby ci nowożeńcy, którzy z wiarą przyjmują
ten sakrament, przez całe życie urzeczywistniali to, co on wyraża. Przez Pana.
albo:
Boże, stwarzając rodzaj ludzki, chciałeś jedności mężczyzny i kobiety; złącz węzłem niepodzielnej miłości
tych, którzy zawierają związek małżeński, a udzielając im daru płodnej miłości spraw, by tę miłość głosili
swoim życiem. Przez Pana.
MODL. NAD DARAMI    Prosimy Cię, Panie, przyjmij tę ofiarę, którą Ci składamy na potwierdzenie
świętego obrzędu małżeństwa, i otaczaj swoją opieką związek zawarty za Twoją sprawą. 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 łączysz związki małżeńskie słodkim jarzmem miłości i nierozerwalnym węzłem pokoju, aby
czysta płodność świętych małżeństw służyła pomnażaniu Twoich przybranych dzieci.
Twoja bowiem Opatrzność, Panie, i Twoja łaska w niewysłowiony sposób do tego prowadzi, że
ludzie zrodzeni dla wzbogacenia świata, przez chrzest zostają odrodzeni
i powiększają Twój Kościół; przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją chwałę, bez końca wołając:

Jeśli używa się Kanonu Rzymskiego, odmawia się specjalną modlitwę wstawienniczą „Prosimy Cię, Boże,
przyjmij” podaną w mszale.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWOŻEŃCÓW
Po „Ojcze nasz”, kapłan opuściwszy embolizm „Wybaw nas”, zwraca się do nowożeńców i odmawia nad nimi
niżej podane błogosławieństwo. -:
Jeśli choćby jedno z małżonków nie przystępuje do Komunii świętej, w tekście wezwania do modlitwy można
opuścić słowa: „przez sakrament Ciała i Krwi Chrystusa”.
W modlitwie „Boże, Ty swoją potęgą”, na której wstęp składają się trzy części: „Boże, Ty swoją potęgą”, „Boże,
Ty uczyniłeś” i „Boże, z Twojej woli”, można opuścić dwie spośród nich, odmawiając tylko tę część, która
odpowiada perykopie czytanej podczas liturgii słowa.
W ostatniej części modlitwy opuszcza się słowa w nawiasie, jeśli istnieją słuszne powody, np. gdy małżonkowie
są w starszym wieku.
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Kapłan, mając ręce złożone mówi:

Drodzy bracia i siostry, pokornie prośmy Boga, aby zesłał swoje błogosławieństwo na tych
małżonków złączonych świętym węzłem w Chrystusie i zjednoczył ich w prawdziwej miłości
(przez Sakrament Ciała i Krwi Chrystusa).

Wszyscy modlą się przez chwilę w milczeniu, po czym kapłan rozkłada ręce i mówi.

Boże, Ty swoją potęgą stworzyłeś wszystko z niczego
i wprowadziłeś ład na początku wszechświata,
a stworzywszy człowieka na Twoje podobieństwo,
dałeś mężczyźnie kobietę, jako nieodłączną pomoc,
aby we dwoje stanowili jedno ciało.
Ty pouczyłeś nas, że tej jedności przez Ciebie ustanowionej
nigdy nie wolno rozłączać.

Boże, Ty uczyniłeś związek małżeński
tak wielką i świętą tajemnicą,
że wspólnota zaślubionych
jest symbolem związku Chrystusa z Kościołem.

Boże, z Twojej woli żona łączy się z mężem,
a związek ten ustanowiony na początku dziejów ludzkich
otrzymał od Ciebie tak wielkie błogosławieństwo,
że nie zniweczył go ani grzech pierworodny, ani kara potopu.

Wejrzyj z miłością na służebnicę Twoją,
która zawarła związek małżeński,
a teraz prosi o błogosławieństwo,
obdarz ją łaską miłości i pokoju,
naucz wstępować w ślady świętych kobiet,
których pochwałę głosi Pismo święte.
Niechaj się cieszy zaufaniem męża,
a mąż jej, uznając jej równość
we wspólnym życiu i powołaniu do łaski,
niech ją otacza szacunkiem i tak kocha,
jak Chrystus miłował swój Kościół.

Prosimy Cię, Boże,
spraw, aby oboje (wszyscy) wytrwali w wierze
i postępowali według Twych przykazań.
Niech wierni sobie, zachowują czystość obyczajów
we wzajemnym współżyciu,
a czerpiąc siły z Ewangelii,
niech głoszą wszystkim Chrystusa.
(Niech radują się dziećmi, którym przekażą życie,
i będą dla nich dobrymi rodzicami,
niech doczekają się wnuków).
Spraw także, aby u schyłku swych lat
przeszli do życia błogosławionych w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Mszę odprawia się dalej w zwykły sposób.

ANT. NA KOMUNIĘ     Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby przygotować
sobie małżonkę świętą i nieskalaną.

MODL. PO KOMUNII     Panie, mocą tej ofiary podtrzymuj z ojcowską dobrocią związek, który
ustanowiłeś w swojej opatrzności. Niech ci nowożeńcy przez Ciebie złączeni świętym węzłem (i posileni
jednym Chlebem i z jednego kielicha), żyją zgodnie, wierni jednej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA KOŃCU MSZY

Bóg Ojciec niech was zachowa
w miłości wzajemnej i zgodzie,
aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał
i stale przebywał w waszym domu.
W. Amen.

Bądźcie szczęśliwi jako rodzice
i ciesząc się życzliwością przyjaciół,
żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju.
W. Amen.

Wśród świata bądźcie świadkami,  że Bóg jest miłością,
aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy,
przyjęli was kiedyś z wdzięcznością
do wiekuistego domu Boga.
W. Amen.

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


