
l. NIEDZIELA W ADWENCIE 
 

Hasło tygodnia 

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski.            (Za 9,9) 
 

Introit (2) 
I 

Ks: Wesel się bardzo córko syjońska! 
Zb: Wykrzykuj córko jeruzalemska!                                  (Za 9,9a) 

Ks: Podnieście, bramy, wierzchy wasze, 
Zb:   Aby wszedł Król chwały!                                              (Ps 24,8) 

Ks: Któż jest tym Królem chwały? 
Zb: Pan silny i potężny, Pan potężny w boju.                    (Ps 24,8) 

 
II 

Ks: Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. 
Zb: Boże mój! Tobie ufam. 
Ks: Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, 
Zb: Nie zaznają wstydu. 
Ks: Panie, wskaż mi drogi swoje, 
Zb: Ścieżek swoich naucz mnie!                                                (Ps 25) 
 

Graduale 
Z Syjonu pełnego piękności Bóg zajaśniał. * Bóg nasz przybywa i nie milczy. 
Alleluja!                                                               (Ps 50,2.3a) 
 
 

Kolekta 
rzedwieczny Boże, pełen miłości Ojcze. * Dziękujemy ci, że pozwoliłeś nam 
doczekać błogosławionego czasu Adwentu, w którym przypominamy 

przyjście Twojego Syna do Twojego Ludu. * Prosimy Cię, udziel Kościołowi 
swojego Ducha, aby serca nasze zostały poświęcone i pobudzone do żywej 
wiary. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wielki wieków. 
 

Prefacja 
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 
zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, święty Ojcze, 

wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * 
Albowiem Jego posłałeś do swojego ludu, * On jest naszym ratunkiem i 
wybawieniem. * W nim nasza dusza znajduje uspokojenie, bo On przynosi 
pokój dla wszystkich. * Dlatego ze wszystkimi aniołami i archaniołami, * i ze 
wszystkimi chórami niebios, * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
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Post Sanctus 

ieszymy się razem z zastępami niebiańskimi z Tego, który przychodzi w 
twoim imieniu, nasz Ojcze. On zniwelował dystans między Tobą i nami jako 

dziecko w żłóbku, człowiek wśród ludzi, przyjaciel celników i grzeszników, lekarz 
chorych, jako ratownik i zbawiciel. Prosimy o Jego obecność wśród nas i 
wołamy: Przyjdź rychło Panie. 
 

Anamneza 
romadząc się wokół tego Stołu wspominamy przyjście Jezusa Chrystusa na 
świat, jego śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. 

Prosimy poświęć mocą Ducha Świętego te dary, które przynosimy, aby stały się 
pokarmem życia w Chrystusie, przez Chrystusa i dla Chrystusa.  
 

Antyfona 
Ks: Oto twój Król przychodzi do Ciebie. Alleluja! 
Zb: Sprawiedliwy On i zwycięski. Alleluja!                          (Za 9,9b) 
 

Modlitwa pokomunijna 
anie nasz i Boże. * Przez tę wieczerzę przyszedł do nas Twój Syn, który 
obdarzył nas swoją miłością i życiem. * Dziękujemy ci, że dzięki Niemu nasze 

życie nie jest puste i jest spełnione. * Wysłuchaj nasze dziękczynienie przez 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

 
Propozycje pieśni na 1 Adwent:  
21, 18, 9, 30 
Introit 2 
Do spowiedzi - 29 
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