
PROGRAM UROCZYSTOŚCI 

Przed uroczystą Mszą św. na miejscu celebry będzie trwało modlitewne 

czuwanie. W tym czasie do Suserza będą przybywali pielgrzymi. W trakcie 

czuwania zostanie wygłoszony wykład. 

Godz. 10.30 – Wykład Polska pobożność maryjna – dr Waldemar Smaszcz. 

MSZA ŚWIĘTA POD PRZEWODNICTWEM 

JEGO EKSCELENCJI 

ARCYBISKUPA 

STANISŁAWA GĄDECKIEGO 

METROPOLITY POZNAŃSKIEGO 

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

GODZ. 12.00 

 

Księża Biskupi i Prezbiterzy koncelebrujący ubierają się w szaty liturgiczne w 

wyznaczonych miejscach przy kościele. 

Prezbiterzy koncelebrujący zajmują miejsca przed rozpoczęciem Mszy św. 

Godz. 11.55 – komentarz. 

O godz. 12.00 wyrusza procesja liturgiczna do ołtarza polowego. 

Rozpoczyna się śpiew na wejście. 

W procesji jest niesiony obraz z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus 

oraz korony. Po dojściu do ołtarza następuje intronizacja obrazu na specjalnie 

przygotowanym miejscu. 

Celebrans okadza krzyż, ołtarz i obraz. 

  



OBRZĘDY WSTĘPNE 

C. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

W. Amen. 

C. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

Słowo Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby i wprowadzenie w liturgię. 

AKT POKUTY 

C. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. 

Chwila milczenia 

Celebrans i wierni:  

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo 

zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, 

moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, 

wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do 

Pana Boga naszego. 

C. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy 

doprowadzi nas do życia wiecznego.  

W. Amen. 

 

 

K.  Panie, zmiłuj się nad nami 

W.  Panie, zmiłuj się nad nami 

Ch. Panie, zmiłuj się nad nami 

K.   Chryste zmiłuj się nad nami 

W.  Chryste, zmiłuj się nad nami 

Ch. Chryste zmiłuj się nad nami 

K.  Panie, zmiłuj się nad nami 

W.  Panie, zmiłuj się nad nami 

Ch. Panie, zmiłuj się nad nami 

 



Hymn Chwała na wysokości Bogu   

Lud śpiewa: 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy 

Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, 

bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze 

wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku 

Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który 

gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, 

zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. 

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. 

Amen. 

KOLEKTA 

C. Módlmy się: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę 

Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, † spraw, abyśmy 

nieustannie troszczyli się o dobra duchowe,* i wysłużyli sobie udział w Jej 

chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą 

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

W. Amen. 

LITURGIA SŁOWA 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab 

 

Niewiasta obleczona w słońce 

 

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego 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 jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

Ukazał się też inny 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, ażeby 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>>. 

 

L. Oto słowo Boże 

W. Bogu niech będą dzięki. 

 

 

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 w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy. 

 

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy. 

 

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: Stoi Królowa po Twojej prawicy. 

 

Córa królewska wchodzi pełna chwały, * 

odziana w złotogłów. 

W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, * 

za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny. 

 

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy. 

 

  



DRUGIE CZYTANIE 

1 Kor 15, 20-26 

 

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni 

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego 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 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. 

 

 

L. Oto słowo Boże. 

W. Bogu niech będą dzięki. 

 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Podczas uroczystej procesji z Ewangeliarzem Chór wykonuje aklamację: 

 

Alleluja, alleluja, alleluja   

Maryja została wzięta do nieba, 

radują się zastępy aniołów. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

  



EWANGELIA 

Łk 1, 39-56 

 

Bóg wywyższa pokornych 

 

D. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

 

D. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

W. Chwała Tobie Panie. 

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 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 swego 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. 

 

D. Oto słowo Pańskie. 

W. Chwała Tobie Chryste. 

 



ŚPIEW PO EWANGELII 

 

Diakon przynosi Celebransowi Ewangeliarz. Ksiądz Arcybiskup błogosławi 

zgromadzonych Księgą Ewangelii. W tym czasie śpiew aklamacji: 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

HOMILIA – Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, Ordynariusz Diecezji 

Włocławskiej. 

KOMENTARZ 

ODCZYTANIE DEKRETU KONGREGACJI KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY 

SAKRAMENTÓW – Ksiądz Prałat dr Stanisław Plichta, Kanclerz Kurii 

Diecezjalnej Łowickiej. 

Po odczytaniu dekretu orkiestra wykonuje fanfary. 

FANFARY 

KORONACJA 

Biskup Łowicki Andrzej F. Dziuba modli się poniższymi słowami: 

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nieba i ziemi. 

Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości 

poniżasz pysznych, a wywyższasz pokornych; 

najwspanialszy przykład tego wywyższenia 

dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego dziewiczej Matce. 

Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie 

aż do śmierci krzyżowej, 

jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy 

jako Król nad królami i Pan nad panami. 

Także i Dziewica, która sama się nazwała Twoją służebnicą, 

została wybrana na Rodzicielkę Odkupiciela 

i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. 

Teraz wywyższona ponad chóry anielskie, 

króluje w chwale z Synem 

i wstawia się za wszystkimi ludźmi 

jako Pośredniczka łask i Królowa miłosierdzia. 



Boże, wejrzyj łaskawie na tych, 

którzy wieńcząc koroną wizerunek Chrystusa i Jego Matki 

wyznają, że Twój Syn jest Królem wszechświata 

i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. 

Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie 

i wypełniając przykazanie miłości, 

niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. 

Niech się wyrzekają samych siebie 

i nie szczędząc swoich sił, starają się o zbawienie braci. 

Niech przez pokorne życie na ziemi 

zasłużą na wywyższenie w niebie, 

gdzie Ty wieńczysz koroną chwały 

tych, którzy Tobie wiernie służą. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

KOMENTARZ 

NAŁOŻENIE KORON 

Po odmówieniu modlitwy Ksiądz Biskup Andrzej F. Dziuba kropi korony wodą 

świeconą. Następnie podchodzi do obrazu wraz z Arcybiskupem Stanisławem 

Gądeckim, Metropolitą Poznańskim i Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, 

Metropolitą Łódzkim i w milczeniu nakładają korony na wizerunek 

Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem. Koronę najpierw nakłada się na 

wizerunek Syna, a następnie na wizerunek Jego Matki. 

Po nałożeniu koron Ksiądz Biskup Łowicki okadza ukoronowany wizerunek 

Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem, a chór wykonuje w tym czasie pieśń. 

Następnie, po odczytaniu komentarza Ksiądz Biskup Andrzej F. Dziuba 

odmawia Akt zawierzenia. Zgromadzony lud włącza się w modlitwę. 

KOMENTARZ 

  



Akt zawierzenia 

Stajemy dziś przed Tobą, Najświętsza Maryjo Panno, aby oddać Ci hołd i 

wyrazić naszą głęboką wdzięczność za bezmiar otrzymanych łask. Z tej świątyni 

w sposób szczególny roztaczałaś nad nami Swą opiekę. Wysłuchałaś tylu 

modlitw i próśb zanoszonych przed Twym cudownym wizerunkiem. Zawsze 

byłaś niezawodnym wsparciem, ratunkiem i nadzieją dla tych, którzy się do 

Ciebie uciekali i prowadziłaś ich do Swego Syna. 

Najświętsza Maryjo Panno! Zawierzamy Tobie pontyfikat Ojca świętego 

Franciszka oraz moje posługiwanie, abym dobrze wypełniał misję powierzoną 

mi przez Syna Twego. 

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 

Maryjo, Matko kapłanów! Miej w opiece biskupów seniorów oraz 

wszystkich kapłanów, diecezjalnych i zakonnych. Wspieraj ich, aby poprzez 

wytrwałe głoszenie słowa Bożego i posługę sakramentalną przynosili plon 

stokrotny. 

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 

Matko Kościoła! Twej macierzyńskiej trosce zawierzamy alumnów 

naszego Seminarium Duchownego. Niech formacja seminaryjna kształtuje ich 

sumienia i rozwija powołanie. Uproś nam, Maryjo, liczne i święte powołania 

kapłańskie i zakonne, aby nie zabrakło „robotników w Winnicy Łowickiej". 

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 

Najświętsza Maryjo Panno - Służebnico Pańska! Całe Twoje życie było 

poświęcone Bogu. Zawierzamy Ci osoby konsekrowane, które w pokorze, 

ofiarną i ufną modlitwą wypraszają u Twego Syna tak wiele łask dla całej 

wspólnoty Kościoła Łowickiego. 

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 

Matko, która w Wieczerniku trwałaś na modlitwie z Apostołami! Weź w 

opiekę wszystkie parafie oraz wspólnoty i grupy modlitewne. Niech 

przepełnione jednym Duchem świadczą swoim życiem o Jezusie Chrystusie.  

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 



Stolico mądrości! Zawierzamy Ci nauczycieli, wychowawców i 

katechetów. Udzielaj im wszelkich łask potrzebnych do tego, aby słowem i 

świadectwem życia skutecznie wspierali rodziny w wychowaniu dzieci i 

młodzieży.  

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 

Maryjo, wzorze miłości macierzyńskiej! Zawierzamy Ci rodziny naszej 

diecezji. Niech one z radością przyjmują każde nowe życie i Bogiem silne, z 

miłością wychowują młode pokolenia na ludzi sumienia, dążących do świętości 

drogą Bożych Przykazań. 

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 

Święta Boża Rodzicielko! Polecamy Ci dzieci i młodzież. Czuwaj nad 

nimi, aby nie ulegali zagrożeniom, jakie niesie dzisiejszy świat. Niech otoczeni 

miłością najbliższych osiągają pełnię rozwoju fizycznego i duchowego. 

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 

Pocieszycielko strapionych! Bóg polecił człowiekowi, aby pracując czynił 

sobie ziemię poddaną. Zawierzamy Ci wszystkich dotkniętych bezrobociem. 

Spraw, aby mogli znaleźć pracę, która pozwoli zapewnić godny byt im i ich 

rodzinom. 

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 

Matko, która pod krzyżem Syna doświadczyłaś wielkiej boleści! 

Zawierzamy Ci wszystkich chorych i cierpiących. Umacniaj ich i uproś łaskę 

przeżywania cierpień w łączności z krzyżem Chrystusa, aby w ten sposób 

stawali się błogosławieństwem dla swoich bliskich. Niech posługujący chorym 

ofiarnie wypełniają dzieła miłosierdzia. 

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 

Panno można! Tobie zawierzamy wszystkich, którzy popadli w 

uzależnienia: alkoholizm, narkomania, zmysłowość i od internetu. Pomóż im 

wyrwać się ze zgubnego nałogu, aby nie niszczyli siebie, swoich rodzin i 

bliźnich, ale by na nowo mogli cieszyć się wolnością dzieci Bożych. 

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 



Nadziejo grzeszników! Ratuj tych, którzy odwrócili się od Boga. Niechaj 

zrozumieją, że człowiek nie może być szczęśliwy bez Boga. Niech zawrócą ze 

złej drogi, aby po zakończeniu swego ziemskiego pielgrzymowania mogli 

oglądać oblicze Twojego Syna.  

W: Tobie, Maryjo, zawierzamy. 

Najświętsza Maryjo Panno Suserska! W Twoje dłonie składamy nasze 

serca, myśli, słowa i czyny. Ucz nas wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas po 

drogach przebaczenia i jedności. Oddalaj od nas zwątpienie, broń nas przed 

złem. Matko, prowadź nas do Chrystusa, abyśmy w Nim i przez Niego doszli do 

Ojca w jedności Ducha Świętego. Amen 

Po Akcie zawierzenia celebrans rozpoczyna Wyznanie wiary. 

Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 

wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa 

Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed 

wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości Bóg prawdziwy z 

Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez 

Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z 

nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się 

człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został 

umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I 

wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić 

żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha 

Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i 

Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. 

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden 

chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia 

wiecznego w przyszłym świecie. Amen. 

  



MODLITWA POWSZECHNA  

C. Skierujmy pokorne prośby do Boga Ojca, który wielkie rzeczy uczynił 

dla Najświętszej Maryi Panny i ciągle okazuje Kościołowi przedziwną 

dobroć: 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby w łączności z Maryją głosił 

wszystkim narodom wielkie dzieła Boże i sławił miłosierdzie Tego, który 

strąca mocarzy z tronu, a wywyższa pokornych. 

Diakon śpiewa: Christe exaudi nos 

Chór wraz z ludem śpiewa: Kyrie eleison 

 

2. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby pod działaniem Ducha 

Świętego zgromadziły się w jeden lud Boży poddany Chrystusowi 

Królowi. 

Diakon śpiewa: Christe exaudi nos 

Chór wraz z ludem odpowiada: Kyrie eleison 

 

3. Módlmy się o zgodę między narodami, aby za wstawiennictwem Maryi, 

Królowej pokoju, ustały wojny i nienawiść, a wszystkie ludy zabiegały o 

sprawiedliwość i pokój. 

Diakon śpiewa: Christe exaudi nos 

Chór wraz z ludem odpowiada: Kyrie eleison 

 

4. Módlmy się za wszystkich, którzy cierpią na skutek choroby, ubóstwa i 

osamotnienia albo są więzieni lub prześladowani, aby Najświętsza 

Dziewica, Królowa miłosierdzia, ożywiła w nich nadzieję i pokrzepiła ich 

macierzyńską pociechą. 

Diakon śpiewa: Christe exaudi nos 

Chór wraz z ludem odpowiada: Kyrie eleison 

 

5. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, byśmy uznając 

szczególną godność Najświętszej Dziewicy, naśladowali Jej pokorę oraz 

ducha służby i coraz żarliwiej Ją miłowali.  

Diakon śpiewa: Christe exaudi nos 

Chór wraz z ludem odpowiada: Kyrie eleison 

 

 



C. Prosimy Ci, Boże, niech się wstawia za nami Najświętsza Maryja zawsze 

Dziewica, którą dałeś nam jako Matkę i Królową, abyśmy mogli czerpać z 

pełni łask Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

Do Celebransa podchodzi procesja z darami. W tym czasie trwa komentarz. Po 

procesji z darami chór rozpoczyna pieśń i dalej Msza św. jest sprawowana jak 

zwykle. 

KOMENTARZ 

PROCESJA Z DARAMI 

 

C. Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. 

W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rak twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a 

także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. 

 

MODLITWA NAD DARAMI 

C. Panie, nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania † i za 

wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * niech nasze serca 

rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie.  Przez Chrystusa, Pana 

naszego.  

W. Amen. 

 

  



MODLITWA EUCHARYSTYCZNA 

 

PREFACJA O WNIEBOWZIĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (NR 61) 

 

Chwała Maryi Wniebowziętej 

 

C. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

C. W górę serca. 

W. Wznosimy je do Pana. 

C. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 

W. Godne to i sprawiedliwe. 

 

C. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie 

składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, 

wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Dzisiaj została wzięta do nieba Bogurodzica Dziewica. * Ona pierwsza 

osiągnęła zbawienie * i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, * a dla 

pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. * Nie chciałeś 

bowiem, * aby skażenia w grobie doznała Dziewica, * która wydała na świat 

Twojego Syna, * Dawcę wszelkiego życia. 

Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością 

wołając: 

 

Chór rozpoczyna śpiew: Święty, Święty, Święty 

 

(MODLITWA EUCHARYSTYCZNA II) 

C. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, * źródło wszelkiej świętości.  

Dlatego stajemy przed Tobą * i zjednoczeni z całym Kościołem * uroczyście 

obchodzimy dzień, * w którym została wzięta do nieba Najświętsza Dziewica 

Maryja, * Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy 

Ciebie wszechmogący Boże: 

 

WK. Uświęć te dary * mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem + i 

Krwią * naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

 

On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, 

* łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: 

 

  



BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: 

TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, 

KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE. 

 

Podobnie po wieczerzy wziął kielich * i ponownie dzięki Tobie składając, * 

podał swoim uczniom mówiąc: 

 

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: 

TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ 

NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, 

KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA 

NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW. 

TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ. 

 

 

AKLAMACJA 

C. Oto wielka tajemnica wiary. 

W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie 

* i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 

 

WK. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, * ofiarujemy 

Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia * i dziękujemy, że nas wybrałeś, * 

abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, * aby Duch Święty 

zjednoczył nas wszystkich, * przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa. 

 

1K. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. * Spraw, aby lud Twój 

wzrastał w miłości * razem z naszym Papieżem Franciszkiem, naszym 

Biskupem Andrzejem * oraz całym duchowieństwem. 

 

2K. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, * którzy zasnęli z 

nadzieją zmartwychwstania, * i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z 

tego świata. * Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. * Prosimy Cię, 

zmiłuj się nad nami wszystkimi * i daj nam udział w życiu wiecznym * z 

Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej 

Oblubieńcem*, ze świętą Wiktorią, błogosławionym Honoratem, i wszystkimi 

Świętymi, * którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, * abyśmy z nimi 

wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. 

 

  



Celebrans bierze patenę z hostią oraz kielich i podnosząc je mówi: 

 

WK. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie * Tobie, Boże, Ojcze 

wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego * wszelka cześć i chwała, * przez 

wszystkie wieki wieków. 

W. Amen. 

 

 

OBRZĘDY KOMUNII 

 

C. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: 

W. Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo 

Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego 

powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw 

ode złego. 

 

C. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. 

Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i 

bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego 

Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. 

 

C. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam 

zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz 

na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem 

i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen. 

 

C. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. 

W. I z duchem twoim. 

D. Przekażcie sobie znak pokoju. 

 

Chór rozpoczyna śpiew: Baranku Boży 

 

C. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, 

którzy zostali wezwani na Jego ucztę. 

W. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale 

powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. 

 

Komunia święta jest rozdzielana wiernym. Porządek przystępowania do 

Komunii będzie ogłoszony w komentarzu. 



KOMENTARZ 

  

MODLITWA PO KOMUNII 

C. Módlmy się: 

Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, † 

prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny 

Wniebowziętej * doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

 

Nastąpi teraz poświęcenie ziół i kwiatów. Przewodniczący liturgii odmawia 

modlitwę poświęcenia, a następnie sprzed ołtarza dokonuje pokropienia wodą 

święconą przyniesionych ziół i kwiatów. 

KOMENTARZ 

Modlitwa poświęcenia ziół i kwiatów 

C. Módlmy się 

Panie, Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym 

czasie, Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem 

i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca 

na ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas 

zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław + przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni 

tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od zniszczenia, 

aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć 

zdrowiu ludzi i zwierząt. 

A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących naręcza dobrych 

uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, 

najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego 

szczęścia. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen 

Po obrzędzie poświęcenia ziół i kwiatów, Ksiądz Jerzy Czarnota, Proboszcz 

parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Suserzu odczyta Akt ślubowania. 

KOMENTARZ 

 



Ślubowanie dalszego rozwoju kultu  

W dzisiejszym uroczystym dniu, składamy dzięki Bogu Ojcu za wszelkie 

łaski i dobro, jakie na przestrzeni wieków, dokonało się przed tym Cudownym 

Obrazem. I ślubujemy Maryjo wsłuchiwać się w głos Twojego Syna i wypełniać 

wszystko, co „On nam powie” – spełniając Jego wolę. Od Ciebie Uzdrowienie 

Chorych pragniemy uczyć się wiary i bezgranicznego zawierzenia Bogu. 

Dziś w dniu koronacji Twego Suserskiego Wizerunku pragniemy zapewnić Cię, 

że będziemy strzec świętości życia i religijnego wychowania dzieci i młodzieży. 

A uwielbiając Boga Ojca Wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie 

pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna –z pokorą przyrzekamy, że będziemy 

troszczyć się o wzrost Twojego Maryjo kultu, wielbić Twoje imię i składać 

cześć w Suserskim Sanktuarium. 

Słowo Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego. 

Słowo podziękowania Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby. 

 

 

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

 

C. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

C. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. 

W. Teraz i na wieki. 

C. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. 

W. Który stworzył niebo i ziemię. 

C. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec + i Syn, + i Duch + 

Święty. 

W. Amen. 

D. Idźcie w pokoju Chrystusa. 

W. Bogu niech będą dzięki. 

 

W trakcie procesji wyjścia chór wykonuje pieśń. Obraz z ukoronowanym 

wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem zostaje przy ołtarzu. 

 

Po Mszy św. Chór Miejski z Gostynina wykona kilka utworów. 


