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2. NIEDZIELA W ADWENCIE 
 

Hasło tygodnia 

Wyprostujcie sie i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża sie odkupienie wasze.                                                                                          
(Łk 21,28) 
 

Introit (3) 

I 
Ks: Słuchaj Pasterzu Izraela! 
Zb: Który zasiadasz na cherubach, ukaż się w chwale! 
Ks: Nie odstępujemy od Ciebie, zachowaj nas przy życiu, 
Zb:   A będziemy wzywali imienia Twojego!  
Ks:    Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, 
Zb: Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. (Ps 80,2-3.19-20) 
II 
Ks:    Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje,  
Zb: Gdyż zbliża sie odkupienie wasze.                                    (Łk 21,28) 

Ks:    Boże Zastępów, spraw nam odnowę! 
Zb: Spójrz z nieba i patrz, i ujmij się za tą winoroślą.                  
Ks: Ręka Twoja niech spocznie na mężu prawicy Twojej, 
Zb: Na synu człowieczym, któregoś sobie wychował.      (Ps 80,18) 
 

Graduale 
Pan idzie zaiste, by sądzić ziemię. * Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy 
według swej wierności. Alleluja!                            (Ps 96,13) 
 

Kolekta 
iłosierny Boże i Ojcze. * Przez Jezusa Chrystusa objawiłeś nam, że niebo i 
ziemia przeminą! * Spraw, abyśmy byli gotowi na powtórne przyjście 

Twojego Syna, z radością Go oczekiwali i służyli Tobie wiernie. * Wysłuchaj nas 
dla zasługi naszego Pana i Zbawiciela, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i 
króluje na wieki 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. * On 
przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne 
postanowienie, * a nam grzesznym otworzył drogę wiecznego zbawienia. * On 
ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, * aby wypełniło się wszystko, co 
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obiecałeś. * Dlatego czuwając oczekujemy z ufnością * i ze wszystkimi aniołami 
i archaniołami oraz chórami niebios śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
ziękujemy, Boże, za nadzieję powtórnego przyjścia Twojego Syna, który 
nadchodzi aby zabrać swój Kościół. Oczekujemy, że ten dzień nastąpi już 

wkrótce. Dlatego prosimy Cię, abyś dał nam siły do spełniania naszego 
powołania, abyśmy byli gotowi w każdym czasie i nie zostali zaskoczeni. 
Prosimy Cię, daj nam też cierpliwość w oczekiwaniu na dzień powrotu 
Chrystusa, abyśmy pozostawali gorliwymi w wierze i służbie. Prosimy: nie 
zwlekaj i przyjdź rychło Panie.  
 

Anamneza 
spominając cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa, uwielbiamy Jego 
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie i oczekujemy jego powtórnego 

przyjścia w chwale. Przez Niego, w Nim i dla Niego niech będzie Tobie, Ojcze, 
chwała i cześć i uwielbienie na wieki wieków.  
 

Antyfona 
Ks: Boże, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje. Alleluja! 
Zb: A będziemy zbawieni. Alleluja!                                                  (Ps 80,4) 
 

Modlitwa pokomunijna 
iłosierny Boże i Ojcze. * Dziękujemy Ci za twoje dary, które przyjęliśmy w 
ty świętym sakramencie. * Wierzymy, że Twój Syn powróci, a wtedy 

wszystko się wypełni. * Napełnij nas nadzieją i radością, abyśmy tego dnia z 
optymizmem oczekiwali. * O to prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego. 
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