SYMBOL 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.
Światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego,
zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego
wszystko się stało.
Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba,
i wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowanego zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczonego i
pogrzebanego.
I zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma.
Który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca.
I znowu przychodzącego w chwale sądzić żywych i umarłych, którego
królestwa nie będzie końca.
I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który od Ojca pochodzi,
któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała,
który mówił przez proroków.
W jeden święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
Oczekuję zmartwychwstania umarłych.
I życia przyszłego wieku. Amen.

OJCZE NASZ

Ojcze nasz,
któryś jest w niebiesiech,
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 wwódź nas w pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA PRZED ŚWIĘTĄ EUCHARYSTIĄ
Wierzę, Panie, i wyznaję, że Ty jesteś zaprawdę Chrystusem, Synem
Boga Żywego, który przyszedł na świat zbawić grzeszników, z których
ja jestem pierwszym.
Wierzę także, że to jest przeczyste Ciało Twoje i to jest
najczcigodniejsza Krew Twoja. Błagam zatem Ciebie, zlituj się nade
mną i odpuść mi moje grzechy dobrowolne i mimowolne, które
popełniłem słowem lub uczynkiem, świadomie i nieświadomie, oraz
uczyń mnie godnym, abym wolny od osądzenia stał się uczestnikiem
przeczystych Twych tajemnic, na odpuszczenie grzechów i życie
wieczne. Amen.
Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika tajemnej Twojej
Wieczerzy, gdyż nie zdradzę Twoim wrogom tajemnicy, ani też nie
pocałuję Cię jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie,
Panie, w królestwie Twoim.
Panie, niech uczestnictwo w świętych Twych Tajemnicach nie będzie
mi na sąd lub potępienie, lecz na uzdrowienie duszy i ciała.

