PRZEKAZANIE PARAFIOM ŚWIEC
JUBILEUSZOWYCH
Informacje porządkowe
Świece jubileuszowe przekazane zostają przez biskupa diecezjalnego
przedstawicielom parafii podczas uroczystych I nieszporów I niedzieli
Adwentu 2015 r. Przed rozpoczęciem modlitwy należy zapalić pas
chał oraz przygotować świecę, którą będzie można przenieść płomień
paschału na świece jubileuszowe. W odpowiednim miejscu złożone są
świece, które delegacje odbiorą i przewiozą do parafii. W odpowied
nich miejscach w katedrze delegacje parafii zajmują miejsca. Wcześniej
należy ustalić kolejność podchodzenia po świece. Poświęcenie i prze
kazanie świec ma miejsce po modlitwie kończącej nieszpory, a przed
błogosławieństwem końcowym. W homilii należy zapowiedzieć
celebrację przekazania i poświęcenia świec jubileuszowych przedstawi
cielom parafii. Po modlitwie kończącej nieszpory biskup podchodzi do
miejsca, gdzie złożone są świece. W tym czasie delegacje parafii usta
wiają się według ustalonego porządku.
C elebracja
Biskup zwraca się do zgromadzonych na modlitwie:
Nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który dziś rozpoczynamy,
przeżyjemy w duchu wdzięczności za łaskę wiary otrzymaną przed
1050 laty. Znakiem jednoczącym nas na modlitwie będą świece ju
bileuszowe, które płonąć będą przez cały rok liturgiczny, szczególnie
w pierwsze niedziele każdego miesiąca, które przeżyjemy jako nie
dziele chrzcielne, rozważając podczas Mszy Świętych tajemnicę chrztu
i jego konsekwencje w naszym życiu.
Podejdźcie teraz i przyjmijcie te płonące świece – jako znak gotowo
ści niesienia światła wiary w waszych parafiach w następne pokolenia.
Przekazując świece, biskup mówi: Nieście światło Ewangelii w następne
pokolenia!
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Jubileuszowa droga chrzcielna

Wierni odpow iadają: Amen
Przekazywaniu św iec towarzyszy śpiew : „Com przyrzekł Bogu”, „Przez
chrztu świętego”.
Po przekazaniu św iec następuje modlitwa ich pobłogosław ien ia.
Biskup zw raca się do zgromadzonych na modlitwie:
Prośmy Boga, aby pobłogosławił te świece, które zabierzecie do wa
szych parafii. Niech ich płomień przypomina nam o wdzięczności za
dar wiary, o wierności zobowiązaniom wypływającym z naszego chrztu
i o potrzebie przekazywania wiary następnym pokoleniom.
Módlmy się
Boże Wszechmogący! Ty posłałeś na świat swojego Syna, Światłość
ze Światłości, aby w ciemności grzechu wniósł płomień zbawienia.
Jezus Chrystus, posłuszny Twojej woli, złożył na krzyżu ofiarę odku
pienia z miłości do Ciebie i do świata. Boże Ojcze, Ty zjednoczyłeś nas
z Twoim Synem w sakramencie chrztu, zanurzając nas w Jego śmierć.
Prosimy, pobłogosław † te świece, które zapalimy w kościołach pa
rafialnych, jako znak łączącej nas modlitwy wdzięczności za łaskę
wiary przekazaną nam przez naszych przodków. Dodaj nam odwagi
i zdolności, byśmy dar wiary przekazali, tym, którzy idą po nas. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
A teraz wnieśmy świece jubileuszowe ku górze i zaśpiewajmy, oddając
cześć naszemu Zbawicielowi.
Śpiew : „Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie”
Błogosławieństwo końcowe.

