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Znaczenie skrótów: 
C - celebrans; 
K - kandydat; 
L - lektor; 
W - wszyscy. 
 
 
Materiały te są opracowane na podstawie materiałów Ruchu Światło-
Życie zaktualizowanych według: "Obrzędy chrześcijańskiego wtajem-
niczenia dorosłych. (dostosowane do zwyczajów diecezji polskich)" 
Katowice 1988. 
 
 
Opracowanie, skład i druk:  
REJONOWA DIAKONIA LITURGII, CHORZÓW 1996. 
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SPRAWOWANIE OBRZĘDU 
Z MSZĄ ŚWIĘTĄ 

 
 

KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY 
 
Komentarz: 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Jak co roku Ruch Światło-Życie chce we wspólnocie Kościoła 
przeżywać liturgiczny obrzęd włączenia w drogę formacyjną 
nowych kandydatów. Po około rocznym okresie przyglądania się i 
podejmowania prób życia charyzmatem Światło-Życie ....... /podać 
ilość/ osób z całego rejonu Chorzowa wejdzie na trzyetapową drogę 
deuterokatechumenatu. Jest to droga powtórnego doświadczenia 
podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. W pierwszym etapie 
nasza uwaga skupia się na osobie Jezusa Chrystusa - Pana i 
Zbawiciela, którego pragniemy ukazać przez świadectwo swojego 
życia. W drugim  - akceptujemy "służbę Bogu" w liturgii i nasze w 
nią zaangażowanie. W trzecim etapie kierujemy uwagę na służbę dla 
innych ludzi w codziennym życiu.  

/ służba liturgiczna wyrusza w procesji / 
 
Komentarz: 

Za chwilę rozpocznie się Eucharystia. Wyrusza procesja wejścia.  
Wkrótce z tyłu kościoła usłyszymy przywitanie kapłana, decyzję 
wezwanych po imieniu i modlitwę z egzorcyzmem. Po tychże 
obrzędach wstępnych  zastępujących akt pokutny, procesja zbliży się 
do ołtarza. Po homilii nastąpi druga część obrzędu.  
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, aby kandydaci 
decydujący się wejść na drogę deuterokatechumenatu świadomie i 
godnie podjęli zobowiązania Ruchu Odnowy Kościoła.  
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PRZYWITANIE 
 
 
C: W imię Ojca i Syna, i Duch Świętego. 
W: Amen. 
C: Pan z wami. 
W: I z duchem twoim. 
 
 

WYWOŁANIE KANDYDATÓW 
 
 

/ formułę poniższą można skrócić lub ująć inaczej / 
 
Celebrans:   

Bracia, Bóg "tych, których od wieków poznał tych też przeznaczył, aby się stali na 
wzór obrazu Jego Syna, aby On był  pierworodny między wielu braćmi. Tych zaś, 
których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił."  

/Rz.8,29-30/  
Wśród nich jesteście i wy, którzy pragniecie w sposób  pełniejszy odpowiedzieć na 
powołanie, aby wejść do wspólnoty wywołanych ze świata i zgromadzonych w 
Kościele Bożym.  
W imieniu Jezusa Chrystusa, który przyszedł zgromadzić w jedno rozproszone dzieci 
Boże wywołuję was:  

 
/ celebrans wywołuje po imieniu kandydatów, którzy odpowiadają - każdy z osobna: 
"JESTEM" i stają przed celebransem wraz ze swoimi poręczycielami /  
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DIALOG WSTĘPNY 
 
 
C:  O co przychodzicie prosić Kościół Boży?  
   / kandydaci odpowiadają wszyscy razem /  
K:  O życie w pełni Ducha Świętego.  
C:  Dlaczego chcecie o to prosić?  
K:  Bo chcę stać się naprawdę człowiekiem duchowym.  
C:  Bóg oświeca każdego człowieka przychodzacego na świat i przez dzieło stworzenia 

prowadzi go do poznania spraw niewidzialnych, aby nauczył się wielbić swojego 
Stwórcę. Wy poszliście za Jego światłem i dlatego obecnie otwiera się przed wami 
droga Ewangelii, abyście zakładając fundamenty nowego życia, uznali żywego Boga, 
który rzeczywiście przemawia do ludzi. Postępując w światłości Chrystusa, zaufajcie 
Jego mądrości, a oddając Mu codziennie swoje życie, całym sercem w Niego 
wierzcie. Taka jest droga wiary, którą Chrystus prowadzi was w miłości, abyście 
osiągneli życie wieczne. 
Pytam każdego z was: Czy jesteś gotowy wejść dzisiaj za przewodnictwem Chrystusa 
na tę drogę? 

 / każdy z osobna /  
K:  Jestem gotowy.  
C:  A wy, którzy jako poręczający przedstawiacie nam obecnie tych kandydatów, i wy, 

wszyscy obecni tu bracia i siostry czy jesteście gotowi im pomagać, w znalezieniu i 
naśladowaniu Chrystusa? 

W:  Jesteśmy gotowi.  
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EGZORCYZM 
 
 
C:  A teraz, abyście mogli wytrwać na obranej drodze odmówię w mocy Chrystusa i Jego 

Ducha nad wami modlitwę o oddalenie od was wszelkich wpływów złego ducha, 
który chciałby was sprowadzić z dobrej drogi. 

     Pochylcie głowy wasze.  
 

/ celebrans modli się z rękami wyciągniętymi nad kandydatami /  
 

Panie Boże wszechmogący, Ty stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje 
w świętości i sprawiedliwości; kiedy zgrzeszył, nie opuściłeś go, ale w mądrości 
swojej  przewidziałeś zbawienie przez wcielenie Twojego Syna; wybaw te sługi 
Twoje i uwolnij od wszelkiego zła i od niewoli nieprzyjaciela. Niech opuści ich serca 
duch kłamstwa, pożądliwości i nieprawości. Przyjmij ich do Królestwa Twego, otwórz 
ich serca, aby poznali Twoją Ewangelię i jako synowie światłości, należąc do 
świętego Kościoła Twego, dawali świadectwo prawdzie i wypełniali czyny miłości 
według Twoich  przykazań. Przez Chrystusa Pana naszego. 

W:  Amen.  
 
Komentarz:  
 Procesja rusza w stronę ołtarza, towarzyszy jej nasz wspólny śpiew. 
 
/ Kolekta i inne modlitwy - MR 64" / 

/ po homilii kolejno następują po sobie: obrzęd naznaczenia Krzyżem św., wręczenie 
Ewangelii i Drogowskazów oraz modlitwa powszechna / 
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OBRZĘD NAZNACZENIA 
KRZYŻEM ŚW. 

 
 
C: Przystąpcie teraz najmilsi, aby otrzymać znak przynależności do Chrystusa.  
 

/ celebrans <<wraz z towarzyszącymi kapłanami>> robi znak krzyża 
 na czole kandydata mówiąc: /  

 
C: Przyjmij krzyż na czole, sam Chrystus ciebie umacnia znakiem swojej miłości i 

zwycięstwa. Ucz się teraz wstępować w Jego ślady. 
 

/ po kapłanach, znak krzyża na czole kandydata czynią poręczyciele / 
/ w trakcie naznaczania kandydatów czyta się poniższy komentarz /  

 
Komentarz:  

Celebrans podchodzi do kandydatów i czyni im na czołach znak 
krzyża wypowiadając słowa: "Przyjmij krzyż na czole, sam Chrystus 
ciebie umacnia znakiem swojej miłości i zwycięstwa. Ucz się teraz 
wstępować w Jego ślady." 
Następnie znak krzyża czynią na czołach kandydatów ich porę-
czyciele.  

 
/ następnie czyni się znak krzyża na narządach zmysłów; w zależności od uznania celebransa 
można ten gest częściowo lub nawet całkowicie pominąć; / 
 
Komentarz:  

Teraz kandydaci na wezwanie celebransa będą kreślić mały znak 
krzyża na poszczególnych zmysłach.  

 
C:  Uczyńcie znak krzyża na uszach, abyście usłyszeli głos Pana.  
         / po każdym wezwaniu następuje chwila ciszy /  
C:  Uczyńcie znak krzyża na oczach, abyście ujrzeli jasność Bożą.  
C:  Uczyńcie znak krzyża na ustach, abyście odpowiedzieli na  słowo Boże.  
C:  Uczyńcie znak krzyża na sercu, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych 
sercach.  
C:  Uczyńcie znak krzyża na barkach, abyście udźwignęli słodkie brzemię Chrystusa. 
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C:  Kreślę znak krzyża nad wami wszystkimi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, 
abyście żyli na wieki wieków. 

K:  Amen.  
C: Módlmy się :  

Wszechmogący Boże, który przez krzyż i zmartwychwstanie Twojego Syna ożywiłeś 
Twój lud, spraw prosimy, aby Ci Twoi słudzy, których naznaczyliśmy Krzyżem, 
wstępowali w ślady Chrystusa i zbawczą moc Krzyża okazywali w swoim życiu i 
działaniu. Przez Chrystusa Pana naszego.  

W: Amen.  
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WRĘCZENIE EWANGELII 
 
 
Komentarz:  

Teraz wybierającym drogę deuterokatechumenatu zostaje wręczone 
Pismo Święte jako światło na drogę ich codziennego życia, my zaś 
w tym czasie śpiewamy pieśń. 

 
/ celebrans wręcza każdemu Pismo Święte ze słowami: 
"Przyjmij Ewangelię Jezusa Chrystusa Syna Bożego" / 

 
 

WRĘCZENIE DROGOWSKAZÓW 
 

 
C: Moi drodzy! Po dłuższym okresie przygotowania i powzięcia dojrzałej decyzji, 

zostaliście specjalnym obrzędem wprowadzeni do wspólnoty deuterokatech-
umenalnej, pragnąc w niej postępować drogą wzrostu chrześcijańskiego, ku dojrzałej 
wierze. Dzisiaj macie rozpocząć nowy okres i nowy odcinek tej drogi. Dobrze jest na 
początku tej drogi uświadomić sobie jej cel, aby mieć przed sobą jasną wizję tego, co 
zmierzamy osiągnąć, dobrze jest sobie zdać sprawę z etapów tej drogi, którą 
zamierzamy przebyć. Dlatego chcemy dziś wasz wzrost kierować ku Niepokalanej 
matce Chrystusa, która jest najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka, który w 
pełni odnajduje i realizuje siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Maryja w Duchu 
Świętym oddana bezgranicznie Chrystusowi i Jego dziełu oraz ludziom, niechaj was 
pociągnie za sobą na tę najpiękniejszą drogę. 
Chcemy wam również dzisiaj przekazać Drogowskazy Nowego Życia - zbiór zasad 
życia naszych Wspólnot Ruchu Światło-Życie, wyrażających ideał, który chcemy 
wspólnym wysiłkiem realizować. W okresie najbliższych miesięcy będziemy w 
dziesięciu etapach zapoznawali się z tym programem, aby go w końcu świadomie 
zaakceptować i w ten sposób włączyć się do naszej wspólnoty. Posłuchajcie najpierw 
tych drogowskazów, które przedstawią wam wasi bracia i siostry, a potem niech każdy 
podejdzie, aby przyjąć z moich rąk tekst. Wymienimy przy tym uścisk dłoni na znak 
umowy, którą zawieramy dziś, że chcemy wspólnie sobie pomagać w realizowaniu 
tych zasad życiowych Nowego Człowieka.  

 
/dziesięciu animatorów recytuje poszczególne pkt. "Drogowskazów", w czasie wręczania 
"Drogowskazów" śpiewamy stosowną pieśń, później następuje modlitwa powszechna/  
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MODLITWA POWSZECHNA 
 
C:  Radując się z naszymi siostrami i braćmi, których miłość Boża przyprowadziła aż do 

momentu dzisiejszej decyzji nieraz po długiej już drodze poszukiwań, prośmy za nimi, 
aby mogli przebywać dalszą czekającą ich drogę, aż do pełnego uczestnictwa w życiu 
Chrystusa i Jego Kościoła.  

 
Lektor: Wołajmy do Boga:  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L:  Błagajmy Boga, aby życie Kościoła stale było ożywiane przez Ruchy Odnowy. 
W:  Wysłuchaj nas, Panie. 
L: Błagajmy Boga, aby posługa Ojca Świętego prowadziła wszystkich ludzi do poznania 

i przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. 
W:  Wysłuchaj nas, Panie. 
L:  Błagajmy Ojca niebieskiego, aby naszym siostrom i braciom, którzy dziś są 

wprowadzeni do wspólnoty deuterokatechumenalnej z każdym dniem coraz pełniej 
objawiał Chrystusa, swojego Syna. 

W:  Wysłuchaj nas Panie. 
L: Błagajmy Boga, aby wielkodusznie i ochoczym sercem poddawali się zrządzeniom 

woli Bożej. 
W:  Wysłuchaj nas Panie. 
L: Błagajmy Boga, aby na swojej drodze doznawali ciągle naszej szczerej i nieustannej 

pomocy. 
W:  Wysłuchaj nas Panie. 
L:  Błagajmy Boga, aby w naszej wspólnocie znajdowali zawsze przykład jedności serc i 

miłości obfitującej w dobre uczynki. 
W:  Wysłuchaj nas Panie. 
L:  Błagajmy Boga, aby ich i nasze serca coraz bardziej były otwarte na potrzeby ludzi 
W:  Wysłuchaj nas Panie 
 
C:  Módlmy się. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze całego świata, Ty stworzyłeś człowieka na swój 
obraz. Przyjmij z miłością tych, którzy dzisiaj odpowiedzieli w nowy sposób na Twoje 
wezwanie i spraw, aby usłyszawszy wśród nas słowo Chrystusa, odnowieni Jego 
mocą, dzięki Twojej łasce w pełni się upodobnili do Niego. Który żyje i króluje na 
wieki wieków. 

W:  Amen. 
 
/rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, dary ofiarne są przynoszone do ołtarza procesyj-

nie przez dziś włączonych do wspólnoty deuterokatechumenalnej/ 
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I ROZESŁANIE 
 

 
 
C:  Pan z Wami. 
W:  I z Duchem Twoim. 
C:   Bóg, który powołał was z ciemności do swego wspaniałego światła niechaj wzbogaci 

was swoim błogosławieństwem i umocni wasze serca w wierze nadziei i miłości.  
W:  Amen.  
C: A ponieważ z ufnością idziecie za Chrystusem, który ukazał się ludzkości jako 

światłość jaśniejąca w ciemnościach, niech uczyni i was światłością dla waszych 
braci.  

W: Amen.  
C: Abyście po ukończeniu pielgrzymki na ziemi doszli do Chrystusa, naszego Pana, 

Światłości ze Światłości.  
W: Amen.  
C:  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. 
W:  Amen.  
C:   Idźcie w pokoju Chrystusa.  
W:  Bogu niech będą dzięki.  
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SPRAWOWANIE OBRZĘDU 
BEZ MSZY ŚWIĘTEJ 

 
 
 KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY 
 
 
Komentarz: 
 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Jak co roku Ruch Światło-Życie chce we wspólnocie Kościoła 
przeżywać liturgiczny obrzęd włączenia w drogę formacyjną 
nowych kandydatów. Po około rocznym okresie przyglądania się i 
podejmowania prób życia charyzmatem Światło-Życie ....... /podać 
ilość/ osób z całego rejonu Chorzowa wejdzie na trzyetapową drogę 
deuterokatechumenatu. Jest to droga powtórnego doświadczenia 
podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. W pierwszym etapie 
nasza uwaga skupia się na osobie Jezusa Chrystusa - Pana i 
Zbawiciela, którego pragniemy ukazać przez świadectwo swojego 
życia. W drugim  - akceptujemy "służbę Bogu" w liturgii i nasze w 
nią zaangażowanie. W trzecim etapie kierujemy uwagę na służbę dla 
innych ludzi w codziennym życiu.  

         
/ służba liturgiczna wyrusza w procesji / 

 
Komentarz: 

Wyrusza procesja wejścia. Wkrótce z tyłu kościoła usłyszymy 
przywitanie kapłana, decyzję wezwanych po imieniu i modlitwę z 
egzorcyzmem. Po tychże obrzędach procesja zbliży się do ołtarza.  
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, aby kandydaci 
decydujący się wejść na drogę deuterokatechumenatu świadomie i 
godnie podjęli zobowiązania Ruchu Odnowy Kościoła.  
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PRZYWITANIE 
 
 
C: W imię Ojca i Syna, i Duch Świętego. 
W: Amen. 
C: Pan z wami. 
W: I z duchem twoim. 
 
 WYWOŁANIE KANDYDATÓW  
 
 

/ formułę poniższą można skrócić lub ująć innaczej / 
 
Celebrans:   

Bracia, Bóg "tych, których od wieków poznał tych też przeznaczył, aby się stali na 
wzór obrazu Jego Syna, aby On był  pierworodny między wielu braćmi. Tych zaś, 
których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił."  

/Rz.8,29-30/  
Wśród nich jesteście i wy, którzy pragniecie w sposób  pełniejszy odpowiedzieć na 
powołanie, aby wejść do wspólnoty wywołanych ze świata i zgromadzonych w 
Kościele Bożym.  
W imieniu Jezusa Chrystusa, który przyszedł zgromadzić w jedno rozproszone dzieci 
Boże wywołuję was:  

 
/ celebrans wywołuje po imieniu kandydatów, którzy odpowiadają - każdy z osobna: 
"JESTEM" i stają przed celebransem wraz ze swoimi poręczycielami /  
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DIALOG WSTĘPNY  
 
 
C:  O co przychodzicie prosić Kościół Boży?  
   / kandydaci odpowiadają wszyscy razem /  
K:  O życie w pełni Ducha Świętego.  
C:  Dlaczego chcecie o to prosić?  
K:  Bo chcę stać się naprawdę człowiekiem duchowym.  
C:  Bóg oświeca każdego człowieka przychodzacego na świat i przez dzieło stworzenia 

prowadzi go do poznania spraw niewidzialnych, aby nauczył się wielbić swojego 
Stwórcę. Wy poszliście za Jego światłem i dlatego obecnie otwiera się przed wami 
droga Ewangelii, abyście zakładając fundamenty nowego życia, uznali żywego Boga, 
który rzeczywiście przemawia do ludzi. Postępując w światłości Chrystusa, zaufajcie 
Jego mądrości, a oddając Mu codziennie swoje życie, całym sercem w Niego 
wierzcie. Taka jest droga wiary, którą Chrystus prowadzi was w miłości, abyście 
osiągneli życie wieczne. 
Pytam każdego z was: Czy jesteś gotowy wejść dzisiaj za przewodnictwem Chrystusa 
na tę drogę? 

 / każdy z osobna /  
K:  Jestem gotowy.  
C:  A wy, którzy jako poręczający przedstawiacie nam obecnie tych kandydatów, i wy, 

wszyscy obecni tu bracia i siostry czy jesteście gotowi im pomagać, w znalezieniu i 
naśladowaniu Chrystusa? 

W:  Jesteśmy gotowi.  
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EGZORCYZM  
 
 
C:  A teraz, abyście mogli wytrwać na obranej drodze odmówię w mocy Chrystusa i Jego 

Ducha nad wami modlitwę o oddalenie od was wszelkich wpływów złego ducha, 
który chciałby was sprowadzić z dobrej drogi. 

     Pochylcie głowy wasze.  
 

/ celebrans modli się z rękami wyciągniętymi nad kandydatami /  
 

Panie Boże wszechmogący, Ty stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje 
w świętości i sprawiedliwości; kiedy zgrzeszył, nie opuściłeś go, ale w mądrości 
swojej  przewidziałeś zbawienie przez wcielenie Twojego Syna; wybaw te sługi 
Twoje i uwolnij od wszelkiego zła i od niewoli nieprzyjaciela. Niech opuści ich serca 
duch kłamstwa, pożądliwości i nieprawości. Przyjmij ich do Królestwa Twego, otwórz 
ich serca, aby poznali Twoją Ewangelię i jako synowie światłości, należąc do 
świętego Kościoła Twego, dawali świadectwo prawdzie i wypełniali czyny miłości 
według Twoich  przykazań. Przez Chrystusa Pana naszego. 

W:  Amen.  



 
 - P - 

OBRZĘD NAZNACZENIA 
KRZYŻEM ŚW.  

 
 
C: Przystąpcie teraz najmilsi, aby otrzymać znak przynależności do Chrystusa.  
 

/ celebrans <<wraz z towarzyszącymi kapłanami>> robi znak krzyża 
 na czole kandydata mówiąc: /  

 
C: Przyjmij krzyż na czole, sam Chrystus ciebie umacnia znakiem swojej miłości i 

zwycięstwa. Ucz się teraz wstępować w Jego ślady. 
 

/ po kapłanach, znak krzyża na czole kandydata czynią poręczyciele / 
/ w trakcie naznaczania kandydatów czyta się poniższy komentarz /  

 
Komentarz:  

Celebrans podchodzi do kandydatów i czyni im na czołach znak 
krzyża wypowiadając słowa: "Przyjmij krzyż na czole, sam Chrystus 
ciebie umacnia znakiem swojej miłości i zwycięstwa. Ucz się teraz 
wstępować w Jego ślady." 
Następnie znak krzyża czynią na czołach kandydatów ich porę-
czyciele.  

 
/ następnie czyni się znak krzyża na narządach zmysłów; w zależności od uznania celebransa 
można ten gest częściowo lub nawet całkowicie pominąć; / 
 
Komentarz:  

Teraz kandydaci na wezwanie celebransa będą kreślić mały znak 
krzyża na poszczególnych zmysłach. 

 
C:  Uczyńcie znak krzyża na uszach, abyście usłyszeli głos Pana.  
         / po każdym wezwaniu następuje chwila ciszy /  
C:  Uczyńcie znak krzyża na oczach, abyście ujrzeli jasność Bożą.  
C:  Uczyńcie znak krzyża na ustach, abyście odpowiedzieli na  słowo Boże.  
C:  Uczyńcie znak krzyża na sercu, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych 
sercach.  
C:  Uczyńcie znak krzyża na barkach, abyście udźwignęli słodkie brzemię Chrystusa. 
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C:  Kreślę znak krzyża nad wami wszystkimi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, 
abyście żyli na wieki wieków. 

K:  Amen.  
C: Módlmy się :  

Wszechmogący Boże, który przez krzyż i zmartwychwstanie Twojego Syna ożywiłeś 
Twój lud, spraw prosimy, aby Ci Twoi słudzy, których naznaczyliśmy Krzyżem, 
wstępowali w ślady     Chrystusa i zbawczą moc Krzyża okazywali w swoim życiu i 
działaniu. Przez Chrystusa Pana naszego.  

W: Amen.  
 
 

WPROWADZENIE DO KOŚCIOŁA 
 
 
 
/ Celebrans zachęca kandydatów, aby weszli za nim do kościoła wraz z poręczycielami oraz 
całą wspólnotą. Na czele procesji niesie się krzyż ze świecami, potem idzie lektor z księgą 
Pisma świętego i celebrans, za nimi kandydaci i reszta zgromadzonych. W czasie procesji 
śpiewa się jeden z następujących psalmów: 22, 33, 41, 42. / 
 
/ Kolekta - MR 64" / 
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LITURGIA SŁOWA 
 
 
 
Czytanie I:  Jk 1,19-25 
 
     Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła. 
 
     Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, 
nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje 
sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a 
przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze 
wasze. 
     Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych 
siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do 
człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i 
zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i 
wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; 
wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. 
     Oto słowo Boże. 
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Psalm responsoryjny:  Ps 25 (24),4-5.6-7bc.8-9 
 
refren: Dasz światło życia idącym za Tobą. 
 
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadz mnie w prawdzie według Twych pouczeń, 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 
 
     Dasz światło życia idącym za Tobą. 
 
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, 
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu, 
ze względu na dobroć Twą, Panie. 
 
     Dasz światło życia idącym za Tobą. 
 
Dobry jest Pan i prawy, 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy pokornych dróg swoich. 
 
     Dasz światło życia idącym za Tobą. 
 
Śpiew przed Ewangelią: 
 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym 
zatrzymują słowo Boże 
i wydają owoc przez swoją wytrwałość. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
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Ewangelia: Mt 7,21-29 
 
 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 
 
 Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz 
ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, 
Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą 
Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: 
Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! 
 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z 
człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, 
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem 
nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały 
się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki". 
 Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem 
jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. 
 
 Oto słowo Pańskie. 
 

 
/ krótka homilia / 
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WRĘCZENIE EWANGELII  
 
 
Komentarz:  

Teraz wybierającym drogę deuterokatechumenatu zostaje wręczone 
Pismo Święte jako światło na drogę ich codziennego życia, my zaś 
w tym czasie śpiewamy pieśń. 

 
/ celebrans wręcza każdemu Pismo Święte ze słowami: 
"Przyjmij Ewangelię Jezusa Chrystusa Syna Bożego" / 

 
 

WRĘCZENIE DROGOWSKAZÓW 
 

 
C: Moi drodzy! Po dłuższym okresie przygotowania i powzięcia dojrzałej decyzji, 

zostaliście specjalnym obrzędem wprowadzeni do wspólnoty deuterokatech-
umenalnej, pragnąc w niej postępować drogą wzrostu chrześcijańskiego, ku dojrzałej 
wierze. Dzisiaj macie rozpocząć nowy okres i nowy odcinek tej drogi. Dobrze jest na 
początku tej drogi uświadomić sobie jej cel, aby mieć przed sobą jasną wizję tego, co 
zmierzamy osiągnąć, dobrze jest sobie zdać sprawę z etapów tej drogi, którą 
zamierzamy przebyć. Dlatego chcemy dziś wasz wzrost kierować ku Niepokalanej 
matce Chrystusa, która jest najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka, który w 
pełni odnajduje i realizuje siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Maryja w Duchu 
Świętym oddana bezgranicznie Chrystusowi i Jego dziełu oraz ludziom, niechaj was 
pociągnie za sobą na tę najpiękniejszą drogę. 
Chcemy wam również dzisiaj przekazać Drogowskazy Nowego Życia - zbiór zasad 
życia naszych Wspólnot Ruchu Światło-Życie, wyrażających ideał, który chcemy 
wspólnym wysiłkiem realizować. W okresie najbliższych miesięcy będziemy w 
dziesięciu etapach zapoznawali się z tym programem, aby go w końcu świadomie 
zaakceptować i w ten sposób włączyć się do naszej wspólnoty. Posłuchajcie najpierw 
tych drogowskazów, które przedstawią wam wasi bracia i siostry, a potem niech każdy 
podejdzie, aby przyjąć z moich rąk tekst. Wymienimy przy tym uścisk dłoni na znak 
umowy, którą zawieramy dziś, że chcemy wspólnie sobie pomagać w realizowaniu 
tych zasad życiowych Nowego Człowieka.  

 
/dziesięciu animatorów recytuje poszczególne pkt. "Drogowskazów", w czasie wręczania 
"Drogowskazów" śpiewamy stosowną pieśń, później następuje modlitwa powszechna/  
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MODLITWA POWSZECHNA  
 
 
C:  Radując się z naszymi siostrami i braćmi, których miłość Boża przyprowadziła aż do 

momentu dzisiejszej decyzji nieraz po długiej już drodze poszukiwań, prośmy za nimi, 
aby mogli przebywać dalszą czekającą ich drogę, aż do pełnego uczestnictwa w życiu 
Chrystusa i Jego Kościoła.  

 
Lektor: Wołajmy do Boga:  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L:  Błagajmy Boga, aby życie Kościoła stale było ożywiane przez Ruchy Odnowy. 
W:  Wysłuchaj nas, Panie. 
L: Błagajmy Boga, aby posługa Ojca Świętego prowadziła wszystkich ludzi do poznania 

i przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. 
W:  Wysłuchaj nas, Panie. 
L:  Błagajmy Ojca niebieskiego, aby naszym siostrom i braciom, którzy dziś są 

wprowadzeni do wspólnoty deuterokatechumenalnej z każdym dniem coraz pełniej 
objawiał Chrystusa, swojego Syna. 

W:  Wysłuchaj nas Panie. 
L: Błagajmy Boga, aby wielkodusznie i ochoczym sercem poddawali się zrządzeniom 

woli Bożej. 
W:  Wysłuchaj nas Panie. 
L: Błagajmy Boga, aby na swojej drodze doznawali ciągle naszej szczerej i nieustannej 

pomocy. 
W:  Wysłuchaj nas Panie. 
L:  Błagajmy Boga, aby w naszej wspólnocie znajdowali zawsze przykład jedności serc i 

miłości obfitującej w dobre uczynki. 
W:  Wysłuchaj nas Panie. 
L:  Błagajmy Boga, aby ich i nasze serca coraz bardziej były otwarte na potrzeby ludzi 
W:  Wysłuchaj nas Panie 
 
C:  Módlmy się. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze całego świata, Ty stworzyłeś człowieka na swój 
obraz. Przyjmij z miłością tych, którzy dzisiaj odpowiedzieli w nowy sposób na Twoje 
wezwanie i spraw, aby usłyszawszy wśród nas słowo Chrystusa, odnowieni Jego 
mocą, dzięki Twojej łasce w pełni się upodobnili do Niego. Który żyje i króluje na 
wieki wieków. 

W:  Amen. 
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I ROZESŁANIE  
 

 
 
C:  Pan z Wami. 
W:  I z Duchem Twoim. 
C:   Bóg, który powołał was z ciemności do swego wspaniałego światła niechaj wzbogaci 

was swoim błogosławieństwem i umocni wasze serca w wierze nadziei i miłości.  
W:  Amen.  
C: A ponieważ z ufnością idziecie za Chrystusem, który ukazał się ludzkości jako 

światłość jaśniejąca w ciemnościach, niech uczyni i was światłością dla waszych 
braci.  

W: Amen.  
C: Abyście po ukończeniu pielgrzymki na ziemi doszli do Chrystusa, naszego Pana, 

Światłości ze Światłości.  
W: Amen.  
C:  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. 
W:  Amen.  
C:   Idźcie w pokoju Chrystusa.  
W:  Bogu niech będą dzięki.  


