Liturgia Domowa

Modlitwy oraz rozmowy
w rodzinach na niedziele
Okresu Wielkiego Postu 2022
Gliwice 2022
Do użytku wewnętrznego

Wprowadzenie do „Liturgii Domowej”
na Okres Wielkiego Postu 2022 r.

Drodzy Rodzice!

Rodzina, rozumiana jako Kościół domowy, spełnia wiele
istotnych zadań w procesie wychowania w wierze młodego
pokolenia. Jednym z tych zadań jest wprowadzenie młodych do
pełnego, świadomego i czynnego udziału w Eucharystii. „Liturgia
domowa” na Okres Wielkiego Postu, przybliżając temat
doświadczenia mocy pokuty i nawrócenia na płaszczyźnie
rodzinnej, pragnie dostarczyć Kościołom Domowym argumentów
do właściwego przeżycia tego czasu oraz inspiracji do wypełnienia
zadań wynikających z misji, której udziela Eucharystia.

Jest czymś zupełnie oczywistym, aby spotkania rodzinne
w niedzielne popołudnia odbywały się w atmosferze otwartości
i zaufania. Ich celem nie jest odpytywanie dzieci ani sprawdzanie

jakości ich uczestnictwa we Mszy Świętej. W przebiegu spotkania
powinno nam najbardziej zależeć na swobodnej wymianie
doświadczeń, odkryć oraz towarzyszącej mu radości. Każde z tych
spotkań powinno być w pewnym sensie przedłużeniem spotkania
na Eucharystii. Wspólne słuchanie Słowa Bożego, rozmowa na
wybrany temat wypływający z niedzielnej Ewangelii oraz
modlitwa wypełniają ramy czasowe tego spotkania.
Wszystkim sięgającym po tę pomoc życzymy wielu dojrzałych
owoców wielkopostnej pokuty i nawrócenia.

Przygotowanie:

ks. Krystian Piechaczek

Wydział Duszpasterski Kurii
Diecezjalnej w Gliwicach
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1. Niedziela Wielkiego Postu [C]

Czytania mszalne: Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte. Pierwsze spotkanie może przyjąć następującą
postać:
Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego

• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen.
• Matka: odczytuje fragment: Łk 4,1-13;
• Ojciec: odczytuje następującą modlitwę:
Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne
ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy
Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.
• Wszyscy: Amen.

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii

Dzisiejsza Ewangelia zaprowadziła nas na pustynię, gdzie
miało miejsce kuszenie Pana Jezusa. Nie zawsze potrafimy sobie
wyobrazić, jakie to miejsce jest naprawdę. Wiemy tylko, że
brakuje tam wody, nie ma roślin i zwierząt, trudno zdobyć coś do
zjedzenia, wszędzie tylko piasek, dokuczliwy upał oraz brak
ocienionych miejsc, w których można by się schować przed
prażącym słońcem. Pustynia to również miejsce, w którym
człowiek dość szybko odczuwa głód i pragnienie.
Właśnie ten fakt postanowił wykorzystać szatan, licząc na
moment słabości Pana Jezusa oraz na swoją przebiegłość. Jednak
jego plan się nie powiódł; Pan Jezus zachował czujność i nie dał

się zwieść podchwytliwym pytaniom, na które znalazł trafne
odpowiedzi. Nie na darmo szatana nazywamy ojcem kłamstwa.
Nikt nie potrafi tak jak on przekazywać kłamstwa, nazywając je
prawdą. Pan Jezus daje nam poznać, że musimy zawsze czuwać
oraz być gotowi na odparcie wszelkich pokus.

Szatan próbuje sobie zapewnić przewagę nad nami przez to, że
kusi nas właśnie wtedy, gdy jesteśmy słabi na ciele i na duchu.
Trzeba od razu zaznaczyć, że nie wszyscy ludzie wychodzą z tych
trudności zwycięsko. Zwłaszcza ci, którzy bardziej niż przyjaźń
z Panem Jezusem cenią sobie bogactwa, sławę i zaszczyty. Wielki
Post pozwala nam przez modlitwę, post i jałmużnę uporządkować
nasze życie.

– W jaki sposób szatan chciał sobie podporządkować Pana
Jezusa? Czym chciał Go sobie zjednać?
– Czego szatan oczekiwał od Pana Jezusa w zamian?
– Dlaczego Pan Jezus nie przyjął propozycji od szatana?
– Jak możemy się zabezpieczyć przed jego zasadzkami?
– Czego możemy się nauczyć od Pana Jezusa?
Modlitwa na zakończenie

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który stoczył walkę
z szatanem i jego pokusami, aby dodał nam odwagi oraz
udzielił nam błogosławieństwa.
• Wszyscy: Ojcze nasz ...
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący
i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech
zawsze będzie z nami.
• Wszyscy: Amen.
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2. Niedziela Wielkiego Postu [C]

Czytania mszalne: Rdz 15,5-12. 17-18; Flp 3,17-4.1; Łk 9,28-36

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte.
Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego

• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen.
• Matka: odczytuje fragment: Łk 9,28-36;
• Ojciec: odczytuje następującą modlitwę:
Módlmy się: Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego
umiłowanego Syna, † ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, *
abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem
Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

• Wszyscy: Amen

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii

Piękny wstęp do dzisiejszej Ewangelii możemy odnaleźć
w pierwszym czytaniu: Bóg objawił się Abrahamowi i kazał mu
policzyć wszystkie gwiazdy na niebie. Mimo iż nie był w stanie
wypełnić tego zadania, to jednak zyskał sobie sympatię przez to,
że bardzo uważnie słuchał słów Pana Boga i uwierzył w nie.
Zanim przejdziemy do dzisiejszej Ewangelii chcemy zapytać
samych siebie, czy wierzymy słowom, które pochodzą od Boga?

Jak możemy rozumieć przemianę Pana Jezusa na górze Tabor
w obecności wybranych uczniów? Jakże często nie jesteśmy
w stanie dosłyszeć głosu Pana Boga? Mimo iż Jego słowo jest
odczytywane i głoszone w Kościele, rozwijane i omawiane
podczas katechez, rekolekcji lub podczas pielgrzymek. Jeśli

chcemy to słowo bez przeszkód usłyszeć, to musimy podjąć
konkretny wysiłek. Niekiedy trzeba wszystko na jakiś czas
zostawić, ograniczyć zgiełk i hałas, zgodzić się na wysiłek
wspinaczki i na odwagę bycia na jakiś czas w osamotnieniu. Pan
Jezus zgodził się na to wszystko, zostawił dobry przykład swoim
uczniom, którzy po tym wydarzeniu nie mogli wyjść z podziwu.

W przemianie Pana Jezusa odnajdujemy również podpowiedź,
aby każdego dnia wytrwale rozwijać swoją wiarę. Niekiedy
wydaje się nam, że jako wierzący już wszystko osiągnęliśmy, już
wszystko wiemy i nic nas już nie zaskoczy. Wiele wskazuje na to,
że trzej uczniowie, którzy poszli z Panem Jezusem, myśleli
podobnie, ale musieli przemyśleć wszystko na nowo.

– Co zaskoczyło wybranych uczniów w wyglądzie Pana Jezusa?
Na co wskazywał ten niesamowity widok?
– Kogo, obok Jezusa, zauważyli jeszcze wybrani uczniowie?
– Co było najważniejszym powodem przemiany Jezusa?
– Jakie polecenie usłyszeli uczniowie w ostatniej części tego
widzenia?
– W jaki sposób powinniśmy troszczyć się o naszą wiarę?
– Dlaczego jest to takie ważne?
Modlitwa na zakończenie

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który przemienił się
w obecności uczniów, aby w świętym czasie Wielkiego Postu
udzielił nam łaski nowego początku oraz swojego
błogosławieństwa.
Wszyscy: Ojcze nasz ...
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący
i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech
zawsze będzie z nami.
• Wszyscy: Amen.
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3. Niedziela Wielkiego Postu [C]

Czyt. mszalne: Wj 3,1-8a. 13-15; 1 Kor 10,1-6. 10-12; Łk 13,1-9

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte.
Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego

• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen.
• Matka: odczytuje fragment: Łk 13,1-9;
• Ojciec: odczytuje następującą modlitwę:
Módlmy się: Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci,
Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę
i jałmużnę, † przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień,
które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim
miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
• Wszyscy: Amen.

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii

Ludzie, żyjący w czasach Pana Jezusa, musieli być bardzo
mocno przekonani o swojej doskonałości. Nie spieszyło się im za
bardzo, aby pomyśleć o nawróceniu lub przynajmniej o poprawie
swojego życia. O wiele łatwiej przychodziło im porównywać się
z innymi, bo wtedy dochodzili do przekonania, że nie jest z nimi
wcale tak źle i że są jeszcze ci, którzy są od nich o wiele gorsi.
Wygląda na to, że takie myślenie dawało im wielką ulgę
i zadowolenie.
Można sobie łatwo wyobrazić, jak bardzo nie spodobały im się
słowa Pana Jezusa, który nie tylko przypomniał im o potrzebie
nawrócenia ale również nie pozostawił żadnych wątpliwości

w odniesieniu do tego, jak Pan Bóg ocenia postępowanie ludzi,
kiedy i za co ich nagradza lub zsyła karę. Pan Jezus posłużył się
dwoma tragicznymi wydarzeniami (śmierć niektórych
Galilejczyków podczas tłumienia zamieszek oraz zabici pod
gruzami wieży w okolicy Siloam), które Żydzi rozumieli jako
wyraz kary Pana Boga za popełnione grzechy.

Dlatego Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że Pan Bóg nie
czeka wcale na dogodną okazję, aby nas ukarać, ale namawia nas
do przynoszenia dobrych owoców przemienionego życia.

– Dlaczego ludziom tak łatwo przychodzi nazwanie kogoś
grzesznikiem?
– Dlaczego nikt nie tęskni za tym, aby być uznawanym za
grzesznika?
– Czy jest wśród ludzi ktoś, kto nigdy nie zgrzeszył i dlatego nie
potrzebuje nawrócenia?
– Co o nawróceniu może nam powiedzieć przypowieść o drzewie
figowym?
– Od czego zaczynamy nasze nawrócenie? Co już udało się nam
osiągnąć?
– Jakie ślady w naszym życiu pozostawia nawrócenie?
Modlitwa na zakończenie

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który wyprowadza nas
z błędnych przekonań i ukazuje drogę przemiany, aby
w świętym czasie Wielkiego Postu umocnił naszą wiarę oraz
udzielił nam swojego błogosławieństwa.
• Wszyscy: Ojcze nasz ...
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący
i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech
zawsze będzie z nami.
• Wszyscy: Amen.
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4. Niedziela Wielkiego Postu [C]

Czyt. mszalne: Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15, 1-3. 11-32

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte.
Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego

• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen.
• Matka: odczytuje fragment: Łk 15, 1-3. 11-32;
• Ojciec: odczytuje następującą modlitwę:
Módlmy się: Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś
ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą
i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom Wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
• Wszyscy: Amen.

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii

Za nami piękna Ewangelia z przypowieściami o zabłąkanej
owcy oraz o synu marnotrawnym. Jest niewiele takich miejsc
w Piśmie Świętym, które tak prosto i jednocześnie wyraźnie
przybliżają postać naszego Boga. Oba te obrazy są nam tak bardzo
bliskie, gdyż nasze ludzkie odczucia pomagają nam zachwycić się
ich treścią. Po tym, jak niekiedy przez nasze grzechy oddalamy się
od Boga, odczuwamy strach, widzimy ile zła przyszło
niepotrzebnie na świat i nie wiemy, kto to teraz naprawi.

Jednak Pan Bóg widzi to wszystko zupełnie inaczej:
najważniejsze jest dla Niego to, że zaginiona owca i marnotrawny
syn wracają do domu. Zwłaszcza ten ostatni nie mógł przecież
wiedzieć, że ojciec czekał na niego, tęsknił za nim i bardzo się

o niego martwił. Ojciec był gotowy zapomnieć wszelkie zło,
którego dopuścił się jego młodszy syn, byle tylko zobaczyć go na
nowo, całego i zdrowego, w swoim domu.

W bardzo podobny sposób Bóg okazuje nam swoje
miłosierdzie. Nie pamięta nam naszych win i grzechów, lecz
pragnie, byśmy jak najszybciej zostawili zło i wrócili do Niego.
Miłosierdzie Pana Boga staje się darem niezasłużonym, ale mimo
to koniecznym, gdyż przynosi ludziom wyzwolenie z mocy zła
i pozwala rozpocząć wszystko na nowo.

– Czy w naszych czasach zdarzają się również przypadki
opuszczenia lub ucieczki z domu rodzinnego?
– Co skłania ludzi młodych do takiej decyzji?
– Na czym młodszy z barci oparł swe życiowe plany? Co chciał
osiągnąć?
– Jak to się dzieje, że niektórzy z nich chcą jeszcze raz wszystko
przemyśleć i powrócić do domu?
– Osoby, które nigdy nie opuściły rodzinnego domu i nie
sprawiły bólu swoim bliskim, uważają że ich ta przypowieść
nie dotyczy. Czy mają rację?
– W jaki sposób możemy się przekonać o miłosierdziu Boga
i z niego skorzystać?
Modlitwa na zakończenie

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który w spotkaniu
z marnotrawnym synem przybliżył nam tajemnicę swojego
miłosierdzia, aby udzielił nam swojego błogosławieństwa.
• Wszyscy: Ojcze nasz ...
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący
i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech
zawsze będzie z nami.
• Wszyscy: Amen.
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5. Niedziela Wielkiego Postu [C]

Czytania mszalne: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8, 1-11

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte.
Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego

• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen.
• Matka: odczytuje fragment: J 8, 1-11;
• Ojciec: odczytuje następującą modlitwę:
Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, † udziel nam łaski,
abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał
własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

• Wszyscy: Amen.

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii

Może już wiele razy stawialiśmy sobie pytanie: skąd się biorą
źli ludzie? Pewnie nie ma takiej odpowiedzi na to pytanie, która
zadowoliłaby wszystkich. Możemy jednak zauważyć, że są to
czasami osoby, które wolą się gniewać na innych zamiast im
przebaczyć; wolą komuś zaszkodzić niż pomagać; nie przejmują
się krzywdą innych ludzi, bo uważają, że to ich nie dotyczy.
Bardzo podobną sytuację opisuje dzisiejsza Ewangelia, w której
Pan Jezus podejmuje kolejną próbę uzdrowienia ludzkich serc.

Najpierw spotykamy w niej grupkę mężczyzn, którzy wiedzieli
dobrze, że Pan Jezus jest Nauczycielem i że wielu ludzi słuchało
go z uwagą. Jak to się stało, że nagle postanowili Go podstępnie
chwycić za słowo, a potem oskarżyć o coś czego nie popełnił?
Im nie chodziło wcale o kobietę, którą przyprowadzili do Niego

i postawili jej wiele zarzutów dotyczących jej grzesznego życia.
Tymczasem Pan Jezus nie tylko poznał ich myśli, ale znał również
ich złe czyny, które bardzo ich obciążały.

To, co nam bardzo przeszkadza w nawróceniu, to nasze
przekonanie, że możemy osądzać innych ludzi, że możemy
wynosić się ponad innych i żyć w przekonaniu, że jesteśmy od
innych lepsi. Musimy jeszcze usunąć wiele grzechów z naszych
serc, aby się przekonać, jaki jest naprawdę Pan Bóg.

– Dlaczego uczeni w piśmie i faryzeusze chcieli zainteresować
Pana Jezusa sprawą grzesznej kobiety?
– Za kogo uważali się uczeni w piśmie i faryzeusze? Skąd
czerpali przekonanie o tym, że są prawymi ludźmi?
– Dlaczego tak często sprawiedliwość cenimy sobie bardziej niż
miłosierdzie i przebaczenie?
– Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby nam nikt nigdy niczego
nie wybaczył, tylko konsekwentnie domagał się od nas
sprawiedliwości?
– Dlaczego Pan Bóg chce, abyśmy byli miłosierni? Czy będąc
miłosiernymi stajemy się również bardziej podobnymi do Pana
Boga?
Modlitwa na zakończenie

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który przyszedł na
świat, aby objawić nam wolę Ojca, aby pomógł nam pokonać
mroki grzechu oraz udzielił nam swojego błogosławieństwa.
• Wszyscy: Ojcze nasz ...
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący
i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech
zawsze będzie z nami.
• Wszyscy: Amen.
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6. Niedziela Palmowa [C]

Czytania mszalne: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 19,28-40

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte.
Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego

• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen.
• Matka: odczytuje fragment: Łk 19,28-40;
• Ojciec: odczytuje następującą modlitwę:
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom
przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel
przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; † daj nam pojąć naukę
płynącą z Jego męki * i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

• Wszyscy: Amen.

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii

Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy tzw. „Wielki
Tydzień”, którego najważniejszą częścią jest Święte Triduum
Paschalne, obejmujące czas od wieczoru Wielkiego Czwartku aż
do Niedzieli Zmartwychwstania. W całym roku liturgicznym nie
ma niczego ważniejszego niż wydarzenia, które czekają na nas
w nadchodzącym tygodniu. Każda Msza Święta oraz pozostałe
sakramenty biorą swój początek w tajemnicy męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa.

Dlatego w Niedzielę Palmową wysłuchaliśmy najpierw
Ewangelii o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy,
a następie wsłuchaliśmy się w długi opis ostatnich godzin
ziemskiego życia Pana Jezusa. Może nosimy w naszych sercach

spory zmęt; nie możemy zrozumieć, jak to się stało, że po
prawdziwie królewskim i tryumfalnym wjeździe do Jerozolimy
nastąpiło zupełne załamanie, a ci którzy wcześniej wiwatowali na
Jego cześć, stali się Jego wrogami.

Niosąc w drodze do Kościoła wiązanki palm, które zostały
poświęcone przed procesją, złożyliśmy świadectwo o naszej
relacji z Panem Jezusem. Jako uczniowie Chrystusa chcemy
również być z Nim w dniach osamotnienia, aresztowania,
upokorzenia, męki oraz w godzinie Jego śmierci. Pragniemy w ten
sposób oddać cześć Chrystusowi, który pragnie nas pojednać
z Ojcem i wprowadzić nas do życia wiecznego.

– Z czym wiąże się przeżycie Niedzieli Palmowej? Dlaczego
dzisiaj zostały poświęcone palmy?
– Dlaczego Wielki Tydzień posiada dla nas taką wielką wartość?
Jak nazywa się jego najważniejsza część?
– Jak to możliwe, że ktoś jednego dnia może być przyjmowany
owacyjnie i z wszelkimi honorami, a kilka dni później jest
przez tych samych ludzi pogardzany i odrzucony?
– Jak możemy się przygotować do dobrego przeżycia Świętego
Triduum Paschalnego?
Modlitwa na zakończenie

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który wjazdem do
Jerozolimy rozpoczął czas łaski, aby nas wewnętrznie odnowił
oraz udzielił nam swojego błogosławieństwa.
• Wszyscy: Ojcze nasz ...
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący
i miłosierny: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech
zawsze będzie z nami.
• Wszyscy: Amen.
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