CELEBRACJA ZAMYKAJĄCA
Nadzwyczajny Jubileusz
w kościołach partykularnych
13 listopada 2016 roku
XXXIII NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
OBRZĘDY WSTĘPNE

1. W XXXIII niedzielę okresu zwykłego, o ustalonej godzinie, wierni gromadzą się w Archikatedrze.
2. Po zgromadzeniu się wiernych Biskup, koncelebransi i diakoni, w szatach koloru zielonego wchodzą
procesjonalnie. Schola i lud śpiewają wspólnie hymn Jubileuszu.
3. Po uczczeniu ołtarza Biskup udaje się do katedry i zwrócony do wiernych mówi:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Lud odpowiada:

Amen.
Następnie zwraca się do ludu z pozdrowieniem:

Miłosierdzie Ojca,
pokój od naszego Pana Jezusa Chrystusa,
oraz dar jedności w Duchu Świętym
niech będą z wami wszystkimi.
Lud odpowiada:

I z duchem twoim.
4. Biskup wprowadza w celebrację tymi lub podobnymi słowami:

Dobiega końca Rok Jubileuszowy. Doświadczyliśmy w tym nadzwyczajnym
czasie wiele łaski i miłosierdzia. W tej celebracji eucharystycznej pragniemy
wznieść do Ojca naszą pieśń wdzięczności za dary, których udzielił nam tak obficie.
Jeszcze raz, zanim przystąpimy do celebracji tych świętych tajemnic, błagajmy o balsam miłosierdzia, uznając naszą grzeszność i z całego serca przebaczając sobie wzajemnie.
1

5. Po krótkiej chwili milczenia diakon lub inny odpowiedni posługujący mówi lub śpiewa następujące
wezwania:

Panie, który nakazujesz nam przebaczyć sobie wzajemnie, zanim przyjdziemy do Twojego ołtarza, zmiłuj się nad nami.
Wierni odpowiadają:

Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na krzyżu błagałeś o przebaczenie dla grzeszników, zmiłuj
się nad nami.
Wierni odpowiadają:

Zmiłuj się nad nami.
Panie, który zleciłeś Kościołowi posługę pojednania, zmiłuj się nad nami.
Wierni odpowiadają:

Zmiłuj się nad nami.
6. Biskup kończy:

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy,
doprowadzi nas do życia wiecznego.
Wierni odpowiadają:

Amen.
7. Następnie śpiewa się Chwała na wysokości Bogu i Msza Święta jest sprawowana jak zwykle.

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
8. Po modlitwie po komunii Biskup zaprasza obecnych do dziękczynienia naszemu Panu za duchowe
owoce roku jubileuszowego. Może to uczynić w tych lub podobnych słowach:

Bracia i Siostry,
Z wielką radością dziękujmy Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, że
w tym roku łaski obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Wszystkim został dany cenny czas łaski miłosierdzia i nawrócenia. Wyraźmy naszą wiarę i naszą wdzięczność słowami Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki. Wyśpiewując miłosierdzie Boga, które rozciąga się z pokolenia na
pokolenie, prośmy, aby zechciał nadal wylewać je na cały świat, niczym rosę o
poranku.
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9. Biskup wraz z ludem śpiewają Magnificat.
10. Po skończonym śpiewie diakon mówi:

Pochylcie głowy na błogosławieństwo.
11. Następnie Biskup, z rękami wyciągniętymi nad ludem, odmawia następującą orację:

Okaż nam, Panie, Twoje miłosierdzie
i przybądź z pomocą swoim wiernym,
którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana,
odnów życie im udzielone
i odnowione zachowaj.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wierni odpowiadają:

Amen.
Błogosławieństwo Boga wszechmogącego,
Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi
na was i pozostanie z wami na zawsze.
Wierni odpowiadają:

Amen.
12. Po błogosławieństwie diakon rozsyła zgromadzonych. Może zastosować formułę:

Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Wierni odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.
Wierni rozchodzą się, wychwalając i błogosławiąc Boga.
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