
4. NIEDZIELA W ADWENCIE 
 
 

Hasło tygodnia 

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko.                                                                                                   
(Flp 4,5) 
 

Introit (5) 

I 
Ks:    Spuśćcie niebiosa rosę z góry, 
Zb: A obłoki niech sączą sprawiedliwość!  
Ks: Niech się otworzy ziemia, 
Zb: Niech wzejdzie sprawiedliwość!                                             (Iz 45,8) 

Ks: Pan wejrzał ze swojej świętej wysokości. 
Zb: Pan spojrzał z nieba na ziemię.                                       (Ps 102,20) 

II 
Ks: Radujcie się w Panu zawsze;  
Zb:   Radujcie się, bo Pan jest blisko.                                              (Flp 4,5) 

Ks: Panie, Ty zmiłujesz się nad Syjonem, 
Zb: Gdyż nadeszła właściwa pora.  
Ks: Pan spojrzał ze swojej świętej wysokości. 
Zb: Pan spojrzał z nieba na ziemię.                                     (Ps 102) 
 

Graduale 
Serce moje wezbrało miłym słowem: * opowiem czyny moje królowi. Alleluja!                                                                         
(Ps 45,2) 
 

Kolekta 
ieczny Boże, zbliża się radosne święto narodzin twojego Syna. * Prosimy 
Cię, przyjdź do naszych serc, aby nowe życie w nas rodziło się i rozkwitało. 

* O to prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z 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. * W 
Jezusie Chrystusie wypełniłeś swoje obietnice. * W Nim wypowiedziałeś do nas 
swoje „Tak” i stałeś się Bogiem, który jest blisko człowieka. * Dlatego z aniołami 
i wszystkimi chórami niebios, * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
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Post Sanctus 
jcze w Niebie, Boże miłości. Dziękujemy Ci, że podnosisz słabych, a mocarzy 
zrzucasz z tronów. Ty wybrałeś Marię, aby była matką twojego Syna. Ty 

sprawiłeś, że dziecko ze żłobka jest Zbawicielem świata. On oddał swoje życie za 
nas na krzyżu. Na jego przyjście też oczekujemy i prosimy: „Przyjdź rychło Panie”. 
 

Anamneza 
spominając przyjście i śmierć Twego Syna, uwielbiamy jego 
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Prosimy cię abyśmy w tym chlebie 

i winie przyjęli Chrystusa, który tworzy z nas wspólnotę pomimo wszystkiego, co 
nas dzieli. Ty łączysz słabych i mocnych, pewnych i wątpiących. Tobie Ojcze niech 
będzie chwała. 
 

Antyfona 
Ks: Wielbi dusza moja Pana. Alleluja! 
Zb: I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Alleluja!                                                                                                

(Łk 1,46) 
 

Modlitwa pokomunijna 
szechmogący Boże. * W tej wieczerzy dałeś nam zakosztować zbawienia 
wiecznego. * Prosimy Cię, daj nam z nadzieją oczekiwać przyjścia twojego 

Syna, a z radością i miłością służyć naszym bliźnim. * O to prosimy Cię w imieniu 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
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