Przebieg modlitwy i celebracji na otwarcie Roku Wiary
w naszym Zgromadzeniu
11.30 – Wprowadzenie do medytacji (sala Zgromadzenia)
11.50 – 12. 15 - Medytacja w kaplicy zakończona uroczystym wniesieniem: świecy, Biblii,
Dokumentów Soborowych, Katechizmu Kościoła Katolickiego, Księgi Ślubów zakonnych.
* Świeca - s. Maksymilla
* Biblia – Matka Generalna Natanaela
* Dokumenty Soboru Vat. II – s. przeł.. Emmanuela
* Katechizm Kościoła Katolickiego – s. przeł.. Anita
* Księga Ślubów zakonnych ( od początku zgromadzenia) - M. Edyta Golińska
Znaki towarzyszące celebracji:
Zgodnie za zaleceniem biskupów polskich - Przy ołtarzu umieszczamy zapalony Paschał, wodę
święconą, która powinna stać przy chrzcielnicy, wskazującej na początek naszej wiary.
Na ołtarzu przygotowujemy miejsce na Słowo Boże i na świecę z logo Roku Wiary.
Z lewej strony kaplicy (poniżej ambonki) jest przygotowany stolik na Dokumenty Soborowe
i Katechizm Kościoła Katolickiego.
Także z tej strony będą umieszczone „PORTA FIDEI” .
Z prawej strony tj. pod obrazem Bł. Ojca Założyciela przygotowany jest stolik na Księgę Ślubów
zakonnych i symboliczne świadectwa chrztu św.

Przebieg celebracji:
1.Komentarz wprowadzający:
Łączymy się z całym Kościołem, który otwierając Rok Wiary gromadził się w świątyniach przy
chrzcielnicy. W sposób uroczysty wnoszono Biblię, Dokumenty Soborowe, Katechizm Kościoła
Katolickiego, oraz Księgę Chrztów, a potem lud Boży wyznawał wiarę. My jako osoby konsekrowane,
pragniemy dziś wnieść te same znaki. Na miejsce księgi chrztów, wniesiemy Księgę naszych
zakonnych ślubów, która łączy nas z korzeniami wiary naszej Współzałożycielki i wszystkich
Michalitek, które przez profesję zakonną jeszcze głębiej zanurzyły się w tajemnicy chrztu świętego. W
tej procesji zbieramy wiarę Kościoła i wiarę naszej rodziny zakonnej, a także wyznajemy wszelkie
braki naszej wiary. Podczas tej procesji będzie nam towarzyszył śpiew: „Przez chrztu…” Po złożeniu
Ksiąg, nastąpi odczynie krótkiego fragmentu z tychże Ksiag:

Słowa B. (Kol 2,6-7), Dokumentów Soborowych (KDK VI nr.47 ) i KKK, s.
231, & 932,
Śpiew: Przez chrztu świetego wielki dar …
w czasie śpiewu siostry od tyłu kaplicy przynoszą w procesji:
świeca – niezapalona – s. Maksymilla (stawia na ołtarzu, gdzie za chwilę będzie położona Biblia)
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Biblia – M. Generalna
Dokumenty Soborowe – s. przeł. Emmanuela
Katechizm – s. przeł.. Anita
Księga Ślubów - M. Edyta (tylko M. Edyta składa na stoliku Księgę, pozostałe siostry trzymają w
rekach .
• M. Generalna idzie do ambonki i czyta wybrany fragment : (Kol 2,6-7). Po przeczytaniu całuje
Biblię i kładzie ją na ołtarzu.
• Do ambonki podchodzi s. Emmanuela i czyta fragment LG dotyczące konsekracji zakonnej,
zabiera Dokumenty i składa je na stoliku przed ambonką
• Następnie s. Anita czyta fragment KKK.
( Siostry wszystkie zostają na przedzie)
Pieśń: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz….
Komentarz: Pieśń wprowadziła nas do samego źródła wiary, do chrztu św. Przywołując swój własny
chrzest, po raz kolejny w życiu, na początku Roku Wiary, dokonamy najpierw wyrzeczenia się złego
ducha i wszystkich jego spraw, a następnie wyznamy wiarę. M. Generalna od Paschału zapali świecę z
logiem Roku Wiary, a potem uczynią to siostry, które niosły dokumenty Kościoła. Wyznanie wiary
uczynimy w bardziej poszerzonej formie, mając świadomość, że bycie świadkiem wiary na obecnej
pustyni, domaga się nieustannego wyrzeczenia zła i codziennego wyznawania wiary w Jezusa –
Jedynego Zbawiciela Świata. M. Generalna, w Imieniu Kościoła będzie stawiać nam pytania, a my
świadomie odpowiemy: Najpierw „wyrzekam się”, a potem „wierze” . Następnie wspólnie odnowimy
profesję, jako akt naszej wiary. Po odnowieniu profesji, podejdziemy do świeconej wody, aby
zanurzyć w niej dłoń i uczynić znak krzyża św. Otrzymamy od M. Generalnej , Porta fidei”. W czasie
podchodzenia do symbolicznej chrzcielnicy, śpiewamy: Wierzę w Ciebie Panie lub inną pieśń:
Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary:
WYRZECZENIE SIĘ.

Matka: Panie nasz, u początku Roku Wiary w Kościele i trwając w naszym Wielkim
Jubileuszu, stajemy przed Tobą w imieniu naszych przodków, zarówno z rodzin naturalnych,
jak rodziny zakonnej, do której nas powołałeś. Sięgamy z wiarą do naszej chrzcielnicy i do
dnia profesji zakonnej. Wspominamy wszystkie Paschy naszego życia, podczas których
wyrzekałyśmy się złego ducha i wyznawałyśmy naszą wiarę. Daj nam Ducha Świętego,
byśmy w Nim świadomie odchodziły od zła i powierzyły się Bogu. Św. Michale bądź nasza
obroną.
−

1.Matka: W iminiu swoim i moich przodków wyrzekam się szatana i wszystkich jego dzieł.
(wszyscy w liczbie pojedynczej: wyrzekam się!

−

2. wyrzekam się okultyzmu, ezoteryzmu i wszelkich przesądów, jakie mogły mieć miejsce w
mojej rodzinie naturalnej i zakonnej. Wyrzekam się

−

3.Wyrzekam się uzdrawiaczy i wszelkich mocy, które mogły związać mnie i moich bliskich.
Wyrzekam się.

−

4. Wyrzekam się mocy umożliwiającej mi kontrolowanie siebie i innych, zostawiając z boku Boga.
Wyrzekam się.

−

5. Wyrzekam się ducha racjonalizmu, wszelkich bożków niezależności i nieposłuszeństwa.
Wyrzekam się.
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−

6. Wyrzekam się ducha pychy, próżności, zbytniego przywiązania do opinii, zazdrości,
nienawiści, nieprzebaczenia i niechęci. Wyrzekam się.

−

7. Wyrzekam się samowystarczalności, chciwości, próżnej ambicji, szemrania, złośliwości i
lekceważenia wspólnoty, Wyrzekam się.

−

8.Wyrzekam się ducha niepowściągliwości w mowie i wszelkich postawach przeciwnych ubóstwu
i czystości. Wyrzekam się.

−

9.Wyrzekam się wszystkiego, co jest przeciwne Bogu i składanym przeze mnie ślubom.
Wyrzekam się.

Wierzę
−

1. Wierzę w Boga, który stworzył mnie z miłości i kocha jak Ojciec. Wierzę, że On jest obecny w
świecie i wszystko jest w Jego rękach. Wierzę.

−

2.wierzę, że On kocha wszystkich ludzi, a szczególnie ubogich i grzeszników. Wierzę

−

3.Wierzę, że Bóg tak umiłował świat, iż zesłał swego Syna Jednorodzonego, nie po to, aby świat
potępił, ale by świat został przez Niego zbawiony. Wierzę.

−

4.Wierzę, że Jezus, Jednorodzony Syn Boga i jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi, jest
Jedynym Zbawicielem świata. Wierzę.

−

5.Wierzę, że zmartwychwstał i żyje na zawsze, że jest On wszechmogący w niebie i na ziemi, ze
tylko On jest odpowiedzią na wszelkie problemy świata, Kościoła, Zgromadzenia i moje. Wierzę

−

6. Wierzę w Ducha Świętego, który jest źródłem nowego życia. Wierzę

−

7.Wierzę, że Duch Święty zmienia i uświęca wszystko . Wierzę.

−

8.Wierzę, że Duch Święty prowadzi wierzących i ukazuje się przez miłość . Wierzę.

−

9.Wierzę w jedność i świętość Ciała Chrystusa , czyli Kościoła . Wierzę.

−

10. Wierzę, że Matka Jezusa jest także naszą matką. Wierzę.

−

11.Wierzę, że wszystko przyczynia się do dobra tych, którzy kochają Boga. Wierzę.

−

12. Wierzę, że w sakramentach jest żywa Obecność Jezusa, który gładzi grzechy i uświeca moje
życie. Wierzę.

−

13. Wierzę, że w Jezusie wypełni się obietnica mojego zmartwychwstania i życia z Nim na wieki.
Wierzę.

−

14. Wierzę, że Jezus powróci zwycięski na ziemię i będzie sądził z miłości. Wierzę.

Odnowienie profesji:
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