NABOŻEŃSTWO OCZEKIWANIA, POWITANIA
I POŻEGNANIA MATKI BOŻEJ
W KOPII IKONY CZĘSTOCHOWSKIEJ
ORAZ TEKSTY UZUPEŁNIAJĄCE DO MSZY ŚWIĘTEJ
PODCZAS PEREGRYNACJI
„OD OCEANU DO OCEANU”
PRZEZ ŚWIAT W OBRONIE ŻYCIA
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NABOŻEŃSTWO OCZEKIWANIA
1. Wierni zbierają się w świątyni oczekując na przyjazd Matki Bożej
w kopii Ikony Częstochowskiej.
2. W prezbiterium powinien być przygotowany podest, na którym
zostanie umieszczona Ikona umocowana w podstawie.
Wymiary kopii Ikony Częstochowskiej peregrynuącej 			
		 „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia
Ikona: wysokość 137,2 cm szerokość 91,8 cm
Podstawa jest wykonana z lekkiego aluminium polakierowanego
na ciemny brąz: długość 50 cm szerokość 96 cm wysokość 16 cm
i łatwo wyjmowalne rurki do niesienia jako feretron wystają
ok. 50 cm. Do niesienia feretronu potrzeba 4 mężczyzn
równego wzrostu.

Komentarz:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Gromadzimy się dzisiaj, aby przywitać i gościć Matkę Bożą
w kopii Ikony Częstochowskiej peregrynującą „Od Oceanu do Oceanu”
– od Władywostoku do Fatimy – przez świat w intencji obrony życia.
Odwiedzająca nas dzisiaj Ikona Częstochowska jest wierną kopią
cudownego obrazu Jasnogórskiego wielkości oryginalnej, wykonaną
tradycyjną metodą ikonograficzną. Przedstawia Maryję w typie
Hodegetrii czyli „Przewodniczki”, która wskazując prawą ręką na
Chrystusa, prowadzi wszystkich ludzi do Boga – Dawcy Życia. Jako
kochająca Matka chroni życie.
Zgodnie ze starą chrześcijańską tradycją Ikona Częstochowska
należy do najstarszych i została napisana na blacie stołu z domu Maryi
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w Nazarecie przez samego Łukasza Ewangelistę. Jest ona znana
i otaczana wielką czcią zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie.
Kopia Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, przeznaczona do
peregrynacji przez świat w obronie życia, została przyłożona do
oryginału na Jasnej Górze  28 stycznia 2012 r. i uroczyście poświęcona
przez abpa Stanisława Nowaka, Metropolitę Częstochowskiego.
Inicjatorami tej pielgrzymki są świeccy obrońcy życia z różnych
krajów. Zdają sobie oni sprawę, że nasila się globalny atak przeciwko
cywilizacji życia i bez Bożej pomocy nie jest możliwe odniesienie
zwycięstwa w tym zmaganiu. Z tego powodu rozpoczęli oni tę
kampanię od złożenia na Jasnej Górze Aktu Powierzenia Matce
Bożej Ochrony Cywilizacji Życia i Miłości, który również my dzisiaj
odnowimy.
Po raz pierwszy pielgrzymka ta prowadzi ze Wschodu na Zachód.
W dniu 14 czerwca 2012 roku Ikona Częstochowska dotarła do
Władywostoku i stanęła nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Cała trasa
ma objąć 18 tys. km i 23 kraje. W drodze do Polski przejechała już
ok. 11 tys. km przez Rosję, Białoruś, Ukrainę, Łotwę i Litwę. Czekają
na Nią obrońcy życia w kolejnych krajach, którymi są: Czechy,
Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Austria,
Lichtenstein, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia,
Francja, Hiszpania i Portugalia.
Módlmy się wspólnie z Maryją w intencji obrony życia, aby  wszyscy
wierzący w Chrystusa otwarcie i z miłością służyli Ewangelii życia,
chroniąc każde poczęte dziecko oraz ludzi starych i chorych.
3. Rozpoczyna się śpiew pieśni „Gwiazdo śliczna”.
W tym czasie do prezbiterium wychodzi asysta liturgiczna.
3

CELEBRACJA SŁOWA BOŻEGO
PODCZAS NABOŻEŃSTWA OCZEKIWANIA
4. Po podejściu asysty do ołtarza, celebrans ubrany w komżę
i kapę koloru niebieskiego, całuje ołtarz i udaje się na miejsce
przewodniczenia, po czym rozpoczyna liturgię Słowa Bożego.

Vxvhchcv vhcgcfchchv.c{xhcv hcvhcv hcvhv. vfv,c] xh.ch.c] vccv
K. W i-mię Oj-ca i Sy-na, i Du-cha Świę-te-go. W.  A-men
Celebrans zwraca się do ludu i rozkładając ręce pozdrawia go, mówiąc:

C: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
W: I z duchem twoim.
5. Następnie celebrans  wypowiada kilka słów wprowadzenia:

Drodzy siostry i bracia!
Niebawem odwiedzi nas Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej,
peregrynująca „Od Oceanu do Oceanu” przez świat w obronie
życia. Sługa Boży Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae
napisał: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie,
przenikająca cały świat”. Pragniemy włączyć się w tę wielką
modlitwę w łączności

z obrońcami życia z całego świata.

Przygotujmy nasze serca poprzez słuchanie i rozważanie Bożego
słowa, które Maryja, nasza Matka, zachowywała wiernie w swoim
sercu.
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6. Celebrans po chwili milczenia rozpoczyna akt pokuty.

C. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się
naszym bratem, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
C. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj
się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
C. Panie, Synu Jednorodzony Ojca przedwiecznego, który
przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
C. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy
nam grzechy, * doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.
7. Po akcie pokuty celebrans odmawia kolektę.

KOLEKTA
(Najświętsza Maryja Panna Matka i pośredniczka łaski, Zbiór Mszy o Najświętszej
Maryi Pannie, Poznań 1998 s135.)

C. Módlmy się.
Następuje chwila milczenia
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Boże, Ty w przedziwnym zamyśle swojej miłości postanowiłeś, aby
Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Dawcę Życia i dałeś
Mu Ją za pomocnicę w dziele odkupienia ludzi, † spraw, abyśmy
za Jej wstawiennictwem ochronili cywilizację życia i miłości.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, *Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.
W. Amen.
8. Następuje liturgia słowa.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE

1 Kor 12, 31 – 13, 8a

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian:
Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze
doskonalszą.
Gdybym mówił, językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też
miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką
wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości
bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym rozdał na jałmużnę całą
majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie
miał, nic bym nie zyskał.
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Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie
szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy
się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko
znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

		

Ps 67 (66), 2-7

Refren: Ukaż nam, Boże, pogodne oblicze.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi, *
niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie pośród wszystkich ludów.
Refren.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
Niech się narody cieszą i weselą, †
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Refren.
Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
Ziemia wydała swój owoc: *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo,
Matko łaski i królowo miłosierdzia,
bo z Ciebie narodził się Chrystus,
Nasz pośrednik i Zbawiciel.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA				

			

J 2,1-11

Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina

     Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka
Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają
już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka
Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub
trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili
je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz
i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali
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wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego:
Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas
gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Oto słowo Pańskie.
9. Po proklamacji Ewangelii celebrans wygłasza, krótką homilię.
10. Po zakończeniu homilii, po krótkiej chwili milczenia celebrans
wprowadza wiernych do modlitwy powszechnej.

C. Bóg, stając się człowiekiem, chciał uczestniczyć w ludzkim
życiu. Korzystając z wielkiej tajemnicy Jego obecności wśród nas,
prośmy w naszych intencjach:
1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby zachowując wierność
Chrystusowi, z wielką odwagą i mocą, zawsze   skutecznie
chronił ludzkie życie i jego godność.
Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za papieża Benedykta XVI, o dużo sił i zdrowie tak
potrzebne do głoszenia Ewangelii Życia.
Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za rządzących państwami, aby zapewnili
ustawodawstwo chroniące prawo do życia każdego człowieka
od poczęcia do naturalnej śmierci, zwłaszcza małego, chorego
i bezbronnego.
Ciebie prosimy…
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4. Módlmy się za rodziców, aby z ofiarną miłością i wielkim
zaufaniem Bogu przyjęli i wychowali na chwałę Bożą każde
swoje poczęte dziecko.
Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za wszystkich, którzy swoją postawą i działalnością
wspierają sprawę obrony życia, aby ich zaangażowanie na rzecz
ratowania dziecka poczętego zagrożonego aborcją, przyczyniło
się do budowania „cywilizacji życia”.
Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy za wstawiennictwem

Matki Bożej potrafili ochronić cywilizację życia i miłości
we współczesnym świecie.
Ciebie prosimy…
C. Dobry Boże, spraw, abyśmy wykazując troskę o każde ludzkie
życie, dostrzegali w nim dar Twojej ojcowskiej miłości. Przez
Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
11. Po zakończonej modlitwie powszechnej kapłan wprowadza
do modlitwy Ojcze nasz

C. Módlmy się wspólnie do Boga słowami, których nauczył nas
nasz Zbawiciel Jezus Chrystus
Ojcze nasz…
12. Po modlitwie Ojcze nasz, celebrans odmawia modlitwę
na zakończenie Celebracji Słowa Bożego.
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C. Módlmy się.
Następuje chwila ciszy.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Najświętszą Maryję Pannę,
chwalebną Rodzicielkę swojego Syna, dałeś jako obronę dla
wszystkich, którzy Ją wzywają; † spraw, za Jej wstawiennictwem,
* abyśmy mocni w wierze wytrwali w miłości i ochronili cywilizację
życia. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen
13. Po modlitwie następuje błogosławieństwo.

Vczz zvhcv vbh.cz f,z z ] z z z z z z hcvz hczvhv z z zbh.cf,z ] z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z v
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C. Pan z wa-mi. W. I z  du-chem two-im.

C.

Niech was bło-go-sła-wi Bóg wszech-mo-gą-cy,

Oj-ciec
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i Syn,

C.



i Duch Świę-ty.

W.     A-men.

Idź-cie w po-ko-ju Chry-stu-sa. W.   Bo-gu niech bę-dą dzię-ki.
14. Po błogosławieństwie następuje wspólny śpiew pieśni „Czarna
Madonna”. W tym czasie asysta udaje się przed ołtarz oczekując
na przyjazd kopii Ikony Jasnogórskiej. Jeśli oczekiwanie się
przedłuża, można wspólnie odmówić Litanię loretańską.

15. Po przybyciu ikony, celebrans wraz z asystą i wiernymi udają się
przed świątynię, aby dokonać liturgicznego powitania.
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NABOŻEŃSTWO POWITANIA
1.Podczas przyjazdu ikony w„pro-life mobilu” powinny bić dzwony.
2.Po przyjeździe odczytywany jest komentarz:

Komentarz:
Przybyła do nas Maryja w kopii Ikony Częstochowskiej w swojej
peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu” przez świat w obronie życia.
Przywitajmy ją wszyscy uroczyście, a celebrans   wprowadzi ją do
świątyni.
3. Intonuje się śpiew „O Maryjo witam Cię”.
4. Następuje wyjęcie Ikony z „pro-life mobilu”, zamontowanie
feretronu i podniesienie jej przez czterech mężczyzn.
5. Kapłan  przed Ikoną odmawia następującą modlitwę:

C. Przyjmij, o Potężna najczystsza Pani, Królowo nasza
i Rodzicielko Pana naszego Jezusa Chrystusa, nasze pokorne
modlitwy, które z ufnością do Ciebie zanosimy.
Przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego i nasyciliśmy się Jego
Ciałem i Krwią, dlatego błogosławiona Jesteś z pokolenia na
pokolenie. W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogurodzico
Najświętsza, nie ustawaj w modlitwie za nas, niegodne Twe sługi,
byśmy zawsze służąc Bogu chronili cywilizację życia i miłości.
Orędownictwem Twoim i opieką chronieni, Jedynemu w Trójcy
Bogu, Dawcy Życia, oddajemy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie.
Teraz i zawsze, i na wieki wieków.
W. Amen
6. Po odmówieni modlitwy kapłan okadza ikonę. Po czym rusza
procesja do wnętrza świątyni. Procesji powinien towarzyszyć
śpiew  pieśni maryjnej.
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7. Po podejściu do prezbiterium ikona zostaje umieszczona na
specjalnie przygotowanym podeście w pobliżu ołtarza. Przy ikonie
ustawia się świecę maryjną, którą należy zapalić.
8. Po ustawieniu ikony, następuje zasypanie kadzidła i okadzenie
ikony. Celebrans wraz z asystą znajdują się przy stopniach
prezbiterium.
9. Rozpoczyna się adoracja Ikony Matki Bożej Częstochowskiej.
10. Po chwili milczenia. Celebrans rozpoczyna modlitwę litanijną.

C. Bądź błogosławiona Maryjo, Matko, obecna w Ikonie
Częstochowskiej; posłuszna woli Ojca stałaś się godna uczestnictwa
w Jego odwiecznym planie zbawienia.
11. Kantor wykonuje wezwanie, które wszyscy powtarzają:
Mel.:

Bvv v v v v vgv v vhv v v vkbkbkbv v v v bvjv bvkv bvlv b b bvkv b bvjv b b vhv vb b b b gb,v vgb,v v v v v v vb b bv v v v v v}
Matko, bądź błogosławiona na wieki!

C. Bądź błogosławiona, która stałaś się Matką naszego Pana
Jezusa Chrystusa i złączona z Nim jesteś najświętszą więzią
miłości macierzyńskiej.
12. Powtórzenie wezwania.

C. Bądź błogosławiona, która za sprawą Ducha Świętego poczęłaś
w swym dziewiczym łonie Chrystusa, a potem byłaś obecna
w wieczerniku, gdy Ten sam Duch Święty zstępował na rodzący
się Kościół.
13. Powtórzenie wezwania.
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14. Po zakończeniu śpiewu Celebrans wprowadza zgromadzonych
do obrzędu złożenia darów przed Ikoną. Dary poprzez swoją
wymowę mają symbolizować Maryję, a są nimi płonąca świeca,
kwiaty i kadzidło.

C. Matko Najświętsza, z Ciebie jako czystej Dziewicy narodził się
Jezus Chrystus – Światłość świata. A dzisiaj jaśniejesz Kościołowi,
jak płonąca pochodnia, która daje świadectwo świętości i prawdy.
Daj nam płonąć światłem Twojej Mądrości, abyśmy upodabniając
się do Ciebie byli światłem Chrystusa pośród ludzi i zawsze chronili
ludzkie życie.
Matko Najświętsza, Ty jako najdoskonalszy Kwiat ziemi stałaś
się dla nas wzorem duchowej dojrzałości i bogactwa łask, które
rozkwitają w Tobie swoim pięknem. Daj również i nam prowadzić
takie życie, abyśmy wolni od grzechu byli ozdobą tego świata.
A gdy będziemy już z niego schodzić, spraw Maryjo, abyśmy przez
odważną służbę życiu zasłużyli na wejście do domu Twojego Syna.
15. Wyznaczona osoba podchodzi przed Ikonę i ustawia bukiet
kwiatów.

C. Matko Najświętsza, niech wznosi się ku Tobie nasza modlitwa,
jak wonne kadzidło, które rozpalamy przed Twym świętym
wizerunkiem, bo w swoim Synu Jezusie Chrystusie – Słowie
Wcielonym stałaś się Matką i wspomożycielką nas wszystkich.
16. Celebrans dokonuje w ciszy zasypania kadzidła i wyznaczona
osoba ustawia dymiącą kadzielnicę przed Ikoną.
17.

Po procesji z darami organista lub schola intonuje śpiew pieśni
„Matko Boża z Betlejemu”.

18.

Po zakończonej pieśni rozpoczyna się Nabożeństwo Różańcowe.
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TAJEMNICE RADOSNE
1. Celebrans wprowadza wszystkich zgromadzonych w drugą część
modlitewnego spotkania przed Ikoną Matki Bożej Częstochowskiej.

WPROWADZENIE
C. Maryja zaprasza nas, abyśmy w modlitewnym zamyśleniu
pochylili się nad radosnymi tajemnicami z Jej życia. Dlatego
ze skupieniem rozważajmy te wielkie Boże misteria, modląc
się o pełną ochronę ludzkiego życia i rodziny we współczesnym
świecie.
C. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
C. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego...
1 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu.
2. Celebrans odczytuje kolejne nazwy tajemnic różańcowych.

TAJEMNICA I
ZWIASTOWANIE MAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Gdy Maryja wypowiedziała swoje Fiat: Niech mi się stanie... Słowo
Boże stało się ciałem mocą Ducha Świętego.
Poczęcie każdego człowieka jest odpowiedzią Stwórcy na zaproszenie
skierowane do Niego przez rodziców. Odpowiedzią obdarzającą
Darem Życia.
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Módlmy się, abyśmy potrafili kochać i ochraniać rodzinę: i ojca,
i matkę, i ich poczęte dziecko.
3. Po chwili ciszy Celebrans rozpoczyna odmawianie Różańca:

1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo.
4. Po zakończeniu dziesiątki Celebrans nie odmawia Chwała Ojcu,
ale Kantor intonuje śpiew tej części różańca, w który wszyscy się
włączają.
Kantor wykonuje wezwanie:

Vvv v v v v v v dv vgv v jv v vjvb vhv v bjv vb kv vjbjv v[v v vbjv v vjv v vkv b vhv b b bv hv b vuhv b vg,b v {v bdv b b b
Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu, jak

Vvgv bjb b b jb b b b bjb b b bjb b b b b jb b b b vjv bvbhb b b jb b b kb b b b bjb.v v[vbjv v jv v vjv v jv v v kv v vhv v v vuhv v gb,v b}
była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA II
NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
W spotkaniu Maryi i Elżbiety wzięły udział dzieci poczęte: bardzo
maleńki Jezus oraz sześciomiesięczny Jan, który poruszył się z radości,
co zrozumiała jego matka - Elżbieta. Jakże wielka była radość tych
Świętych Matek.
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Módlmy się, aby polskie rodziny były czyste, pełne radości i otwarte
na Dar Życia.
5. Po chwili ciszy Celebrans  kontynuuje odmawianie Różańca:

1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo.
Kantor powtarza wezwanie:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA III
NARODZENIE PANA JEZUSA
Maryja urodziła Jezusa w grocie betlejemskiej, bo nie było dla nich
miejsca w gospodzie. Ale nie zabrakło miejsca w sercu Maryi.
Święta Maryjo spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że tylko jedno jest
najważniejsze: należne miejsce dla Boga - Dawcy Życia. Wtedy ani
ubóstwo, ani bogactwo, ani żadna inna okoliczność nie spowodują, że
w naszym sercu zabraknie miejsca dla poczętego dziecka.
Módlmy się, aby polskie rodziny nie doznawały niedostatku, a każde
rodzące się dziecko było przyjmowane z radością i miało możliwości
prawidłowego rozwoju.
6. Po chwili ciszy Celebrans  kontynuuje odmawianie Różańca:

1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo.
Kantor powtarza wezwanie:
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Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

TAJEMNICA IV
OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Maryja ze św. Józefem przynosi do świątyni największy swój skarb Dzieciątko Jezus, aby je ofiarować Bogu.
Każde dziecko należy do Boga, nikt z ludzi nie jest jego właścicielem.
Maryja i Józef wypełniają przepisy prawa. Prawo naturalne chroni
życie każdego poczętego dziecka., oby chroniło je również prawo
ustanowione przez ludzi.
Maryjo, ochraniaj wszystkie dzieci, ofiarowując je Bogu, bo Ty jesteś
również naszą Matką.
Prośmy, aby Europa ochroniła prawo każdego człowieka do życia od
poczęcia do naturalnej śmierci.
7. Po chwili ciszy Celebrans  kontynuuje odmawianie Różańca:

1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo.
Kantor powtarza wezwanie:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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TAJEMNICA V
ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Rodzice odnaleźli Jezusa w Świątyni po trzech dniach poszukiwań.
Wrócił z nimi do domu w Nazarecie i był im posłuszny.
Gdy zagubimy obecność Boga, wszystko traci sens. Jezus jest obecny
w Kościele, tam zawsze możemy Go odnaleźć.
Módlmy się, aby szkoła nie niszczyła obecności Boga w sercach dzieci
i młodzieży.
8. Po chwili ciszy Celebrans  kontynuuje odmawianie Różańca:

1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo.
Kantor powtarza wezwanie:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

WPROWADZENIE DO MODLITWY
„Pod Twoją obronę”
C. Błogosławiona jesteś, Maryjo, Córko Boga Najwyższego,
Spraw, abyśmy wpatrując się w Twoje oblicze i rozważając
tajemnice Twojego życia, nieustannie chronili świętość każdego
ludzkiego życia, o które ty się tak mocno troszczysz, jak troszczyłaś
się o swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Twoje
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matczyne ręce chcemy prosić dobrego Boga, aby nieustannie
przemieniał ludzkie serca na obraz Serca naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa, abyśmy zawsze chronili życie umacniali je,
czcili i kochali.
Pod Twoją obronę...
13. Po zakończeniu modlitwy „Pod Twoją obronę” Celebrans kończy
Różaniec, mówiąc:

C. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
14. Następnie Celebrans i wszyscy zgromadzeni wstają, a Kantor
inicjuje śpiew kanonu:

O Pani, ufność nasza,
w modlitwy Twej obronie,
broń nas, broń nas, Królowo Pokoju!
15. Po trzykrotnym odśpiewaniu kanonu odbywa się procesjonalny
powrót do zakrystii.
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PODCZAS NAWIEDZENIA IKONY CZĘSTOCHOWSKIEJ
PRZEZ ŚWIAT W OBRONIE ŻYCIA
1. Jeśli przywitanie Matki Bożej w Ikonie Częstochowskiej nie było
poprzedzone Nabożeństwem Oczekiwania można wykorzystać
teksty komentarza, czytań i modlitwy powszechnej w czasie
Mszy św.

LITURGIA SŁOWA
PIERWSZE CZYTANIE

Ap 11, 19a, 12, 1. 3-6a. 10ab

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła.
Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza
ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jego stopami, a na jej
głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny wielki znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty,
ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów.
Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię.
Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, aby skoro tylko porodzi
pożreć jej Dziecko.
I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody
rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu.
Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane
przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie” „Teraz nastało
zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego
Pomazańca”.
Oto słowo Boże.
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PSALM RESPONSORYJNY

Ps 45 (44), 7 i 10, 11-12. 14-15

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
Berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa z złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Refren
Posłuchaj córko, spójrz i nakłoń ucha, *
Zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
On twoim panem, oddaj mu pokłon.
Refren
Córa królewska wychodzi pełna chwały, *
Odziana w złotogłów,
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
Za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

DRUGIE CZYTANIE			

1 Kor 15, 20 - 26

Czytanie z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka
też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają,
tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według
własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do
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Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy
przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność,
władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich
nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana
śmierć.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Maryja została wzięta do nieba,
Radują się zastępy aniołów.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA		

Łk 1, 39 – 56

Bóg wywyższa pokornych.

       Słowa Ewangelii według św. Łukasza.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry
do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza
i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona
okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest
owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi
23

TEKSTY UZUPEŁNIAJĄCE DO MSZY ŚWIĘTEJ

do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swojego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Oto słowo Pańskie.
MODLITWA POWSZECHNA
C. Zebrani podczas uroczystej celebracji nawiedzenia Ikony
Częstochowskiej w peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu” przez
świat w obranie życia módlmy się za wstawiennictwem Maryi,
naszej najukochańszej Matki:
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1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, który prowadzi
Kościół w zmaganiach z cywilizacją śmierci, o siły, zdrowie i moc
Ducha Świętego w głoszeniu Prawdy o godności ludzkiego życia.
Ciebie Prosimy...
2. Dzisiaj poczęte dziecko staje się obiektem handlu, pseudonaukowych eksperymentów i selekcji, prośmy aby ludzkie dzieci
nie były zabijane w celu pozyskiwania komórek macierzystych,
klonowania czy dla eksperymentów genetycznych.
Ciebie prosimy...
3. Niepłodność jest wielkim cierpieniem, wspomóż Panie rodziców,
którzy bardzo pragną swojego dziecka, aby nie ulegali pokusie
„wyprodukowania” go metodą „in vitro” i nie traktowali go jak
zakupionego towaru.
Ciebie prosimy...
4. Niszczenie płodności coraz częściej staje się zabijaniem
poczętego życia – miliony dzieci ginie na skutek stosowania coraz
popularniejszych środków wczesnoporonnych, którym często
towarzyszy niewiedza, a nawet ignorancja ich rodziców, - Panie
obudź sumienia i ochroń życie naszych dzieci.
Ciebie prosimy...
5. Wiele kobiet i wielu mężczyzn zamknęło swoje serca dla poczęcia
swojego dziecka, – Panie wybaw ich od lęku przed dzieckiem
i wspomóż w tak nieraz trudnych sytuacjach życiowych.
Ciebie prosimy...
6. Wszyscy jesteśmy powołani do podejmowania obrony życia
człowieka i jego godności w duchu wiary, nadziei i miłości,
módlmy się, abyśmy sprostali temu wezwaniu.
Ciebie prosimy...
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2.

Po komunii świętej należy uroczyście odnowić Akt Powierzenia  
Ochrony Cywilizacji Życia i Miłości w Ręce Najświętszej Maryi Panny.

POWIERZENIE OCHRONY CYWILIZACJI ŻYCIA
I MIŁOŚCI W RĘCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Najświętsza Panno Maryjo, Przeczysta Matko Boża, Niepokalana
Dziewico!
W Twoje ręce powierzamy wielką sprawę ochrony cywilizacji
życia i miłości. Żyjemy w trudnym czasie wielkiego, globalnego ataku
cywilizacji śmierci. Ginie bardzo wielu niewinnych ludzi – nienarodzone
dzieci, starzy i chorzy. Liczba ofiar przekracza już dwa miliardy ludzkich
istnień.  Każdego dnia ginie kolejne 50 tysięcy dzieci w łonach matek.
Wielu ludzi w ogóle nie chce mieć dzieci. Coraz powszechniejsze stają
się środki niszczące płodność i życie.
Narasta niepłodność małżonków. Ludzkie dziecko staje się
produktem nowoczesnej technologii, dawcą komórek i organów.
„Wytwarza się” dzieci o określonych cechach, pozostałe poddając
selekcji. Setki tysięcy zamrożonych poczętych dzieci czeka w ciekłym
azocie pomiędzy życiem a śmiercią.  
Międzynarodowe prawo stanowione przez ludzi odmawia ochrony
prawnej życiu poczętego dziecka. Kolejne kraje legalizują eutanazję.
Narasta atak na małżeństwo i rodzinę.
Najświętsza Matko! Obiecujemy Ci, że ze wszystkich sił będziemy
chronić ludzkie życie, zwłaszcza małe i bezbronne.
Stajemy przed Tobą, Matko Zbawiciela, z pełną świadomością, że
sami nie jesteśmy w stanie wygrać tego globalnego zmagania. Stań na
czele ruchów obrony życia i prowadź nas. Ochroń życie! Ocal rodziny!
Dodaj nam sił!
Uproś u Swojego Syna zwycięstwo cywilizacji życia i miłości!
Częstochowa, Jasna Góra 28 stycznia 2012 r.
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1. Asysta uroczystym wejściem udaje się przed stopnie prezbiterium.
Procesji towarzyszy śpiew „Jak szczęśliwa Polsk cała”.
2. Po przyjściu celebransa do stopni prezbiterium, następuje
zasypanie kadzidła i okadzenie Ikony.
3. Celebrans wykonuje znak krzyża:

Vxvhchcv vhcgcfchchv.c{xhcv hcvhcv hcvhv. vfv,c] xh.ch.c] vccv
C. W i-mię Oj-ca i Sy-na,

i Du-cha Świę-te-go. W. A-men

4. Następnie celebrans wprowadza zgromadzony lud tymi lub
podobnymi słowami:

C. Najlepsza Matko, obecna z nami w szczególny sposób w Ikonie
Częstochowskiej!
Nadchodzi czas rozstania się z Twoim wyjątkowym wizerunkiem.
Jest to czas wdzięczności za Twoją obecność i wstawiennictwo,
a nade wszystko za okazywaną nam nieustannie miłość
macierzyńską. Pragniemy Tobie podziękować, że jesteś naszą
Matką i nauczycielką. Swoim świętym życiem wskazujesz nam
drogę do Twojego Syna. Uczysz nas szanować każde ludzkie życie,
ponieważ jest ono darem naszego Ojca, który jest w niebie.
Jesteśmy przekonani, że Ty zawsze jesteś z nami. Nieustannie
wypraszasz u Boga potrzebne nam łaski, dlatego chcemy Ciebie
o nie prosić w tej modlitwie.
5. Rozpoczyna się śpiew Litanii Loretańskiej.
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6. Po odśpiewanej litanii zostaje odśpiewany chymn „Ciebie Boga
wysławiamy”. Poprzedza go wprowadzenie celebransa.

C. Wyśpiewajmy Bogu nasze podziękowania za ten niezwykły czas
obecności Maryi w Ikonie Częstochowskiej. Uczyńmy to słowami
hymnu: „Ciebie Boga wysławiamy”.
7. Organista intonuje hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.
8. Po odśpiewaniu hymnu asysta udaje się na swoje miejsca.
9. Następują podziękowania poszczególnych grup wiernych.

C. Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieramy dzisiaj
Ciebie za naszą Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę
i Matkę. Przyrzekamy, że nigdy Cię nie opuścimy, nie powiemy
i nie uczynimy niczego przeciwko Tobie. Nie pozwolimy, aby inni
czynili cokolwiek, co uwłaczałoby Twojej czci. Błagamy Cię, bądź
nam pomocą we wszystkich naszych potrzebach duszy i ciała.
Oddajemy się Tobie, Maryjo, całkowicie. Zawierzamy Ci wszystko
bez wyjątku, ku większej chwale Boga Ojca naszego i Dawcy
Życia. Cokolwiek czynić będziemy, przez Twoje Ręce Niepokalane
polecaj swojemu Synowi, Pośredniczko wszelkich łask. O Maryjo
w Ikonie Częstochowskiej nie opuszczaj nas w codziennej pracy
i dodaj nam sil w zmaganiach o ochronę cywilizacji życia i miłości.
Amen.
9. Organista intonuje pieśń maryjną, podczas której Ikona zostaje
odprowadzona do „pro-life mobilu”.
W momencie, gdy Ikona zostanie w nim umieszczona, następuje
śpiew „O Maryjo żegnam Cię…”.
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