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Dni Apostołów, Ewangelistów i Świadków wiary

DNI APOSTOŁÓW, EWANGELISTÓW
I ŚWIADKÓW WIARY
W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja.

Hasło dnia
Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który
ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który
mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem.
Iz 52,7

Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (83)
I
Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje wieść radosną,
Który ogłasza pokój i zbawienie.
Iz 52,7
Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana!
Ustami swymi będę głosił wierność Twoją.
Ps 89,2
Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie.
I wierność Twoją w zgromadzeniu świętych.
Ps 89,6
II
Błogosławiony Lud, który umie się radować
I chodzi w światłości oblicza Twego, Panie.
Każdego dnia raduje się z imienia Twego,
A sprawiedliwość Twoja Go wywyższa.
Bo Ty jesteś blaskiem mocy Jego,
A z życzliwości Twojej podnosi się siła nasza.
Ps 89,16-18

Kolekty
anie Boże, Ojcze nasz niebiański. * Dziękujemy Ci za wierną służbę
apostoła (ewangelisty) N., którego powołałeś do głoszenia radosnej
nowiny o Zbawicielu świata. * Spraw łaskawie, abyśmy nigdy nie wstydzili się Ewangelii, lecz aby nasze życie było jej świadectwem. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym,
żyje i króluje na wieki wieków.

P

2. (Dni apostołów) Wszechmogący, wieczny Boże, * Ty sam utwierdziłeś
swój Kościół przez świadectwo i naukę apostołów. * Dopomóż nam
trwać przy zbawiennej prawdzie Twojego Syna, byśmy nie dali się
uwieść błędnej nauce. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
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3. (Dzień nawrócenia apostoła Pawła, 25 stycznia) Wszechmogący i miłosierny Boże, * przez misję swego apostoła powołałeś wszystkie narody,
by tworzyły jeden Kościół. * Wspominając nawrócenie Pawła prosimy
Cię, spraw, byśmy podążali za jego przykładem i byli świadkami Jezusa
Chrystusa, który jest Prawdą, * a który z Tobą i z Duchem Świętym żyje
i króluje na wieki wieków.
4. Panie i Boże, Ty jesteś naszą siłą i mocą! * Dziękujemy Ci, że jesteś
źródłem pociechy, gdy jesteśmy prześladowani i uciskani z powodu
wiary w Chrystusa. * Spraw, abyśmy z pokorą naśladowali Syna Twojego w dźwiganiu krzyża oraz za przykładem sługi Twego, apostoła
Pawła cierpliwie znosili zniewagi i prześladowania. * Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje
na wieki wieków.
5. (Dzień apostoła Macieja, 24 lutego) Wszechmogący i wieczny Boże, * Ty
wybrałeś swego sługę Macieja, by został włączony do grona Dwunastu.
* Spraw by Twój Kościół, wolny od fałszywych nauczycieli, był prowadzony przez wiernych pasterzy. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa,
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
6. (Dzień ewangelisty Marka, 25 kwietnia) Wszechmogący, dobry Boże, * Ty
ubogaciłeś Kościół Ewangelią głoszoną przez Marka. * Obdarz nas łaską, byśmy wiarą uchwycili się Dobrej Nowiny o zbawieniu i zgodnie z
nią prowadzili nasze życie. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa,
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
7. (Dzień apostołów Filipa i Jakuba Młodszego, 3 maja) Wszechmogący, wierny
Boże, * Ty pozwalasz nam poznawać Ciebie, abyśmy mieli żywot
wieczny. * Utwierdź nas w poznaniu, że Twój Syn jest drogą, prawdą
i życiem. * Prowadź nas po drodze Chrystusa, który z Tobą i Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
8. (Dzień apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca) Miłosierny Boże i Ojcze nasz
niebiański! * Obdarowałeś świętych apostołów Piotra i Pawła wiarą i
mocą, tak że nie ulękli się męczeńskiej śmierci dla sprawy Jezusa Chrystusa. * Prosimy Cię, daj nam Ducha Świętego, abyśmy z Jego pomocą
wytrwali w wierze i wierni Ci byli aż do śmierci. * Wysłuchaj nas przez
Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków.
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9. (Dzień Marii Magdaleny, 22 lipca) Wszechmogący Boże, * Twój Syn Jezus Chrystus obdarzył nowym życiem Marię Magdalenę i powołał ją,
aby jako pierwsza świadczyła o Jego zmartwychwstaniu. * Uzdrawiaj
nasze ciała i umysły, byśmy za jej przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i kiedyś mogli oglądać Go w chwale, * który z Tobą
i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.
10. (Dzień apostoła Jakuba Starszego, 25 lipca) Miłosierny Boże nasz i Ojcze,
* wspominamy dziś Twojego sługę, apostoła Jakuba, który jako pierwszy z Dwunastu poniósł męczeńską śmierć dla Chrystusa. * Wylej na nas
Ducha Świętego, abyśmy z poświęceniem służyli Tobie na chwałę i ku
pożytkowi naszych bliźnich. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa,
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
11. (Dzień apostoła Bartłomieja, 24 sierpnia) Wszechmogący, wieczny Boże,
Ojcze nasz niebiański. * Ty dałeś apostołowi Bartłomiejowi łaskę wyznawania prawdziwej wiary i zwiastowania Twojego Słowa. * Spraw,
by za jego wzorem Twój Kościół trwał w prawdzie i zawsze wskazywał
na Chrystusa, * który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki
wieków.
12. (Dzień apostoła i ewangelisty Mateusza, 21 września) Wszechmogący i miłosierny Boże, * Twój Syn, a nasz Zbawiciel powołał pogardzanego poborcę podatków, by stał się jednym z Jego apostołów. * Dopomóż nam,
byśmy mogli tak jak Mateusz odpowiedzieć na przemieniające nas
Słowo Jezusa Chrystusa, * który z Toba i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
13. (Dzień ewangelisty Łukasza, 18 października) Wszechmogący Boże, * Ty
natchnąłeś lekarza Łukasza by pokazał w swojej Ewangelii miłość
i uzdrawiającą moc Twojego Syna. * Daj swemu Kościołowi tę samą
miłość i moc, by służył chorym i ubogim dla chwały imienia Twojego.
* Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
14. (Dzień apostoła Szymona i Judy, 28 października) Miłosierny Boże nasz
i Ojcze, * dziękujemy Ci za apostołów, których powołał nasz Zbawiciel,
a szczególnie za Szymona i Judę. * Prosimy Cię, spraw byśmy tak jak
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oni byli wierni i gorliwi w swym powołaniu i mogli z podobnym oddaniem głosić miłość i łaskę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
* który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
15. (Dzień św. Marcina, 11 listopada) Wszechmogący Boże nasz i Ojcze, *
poprzez swoje życie biskup Marcin wychwalał Twoje święte imię
i wskazywał wszystkim ludziom na zbawienie w Twoim Synu.* Dopomóż nam być wiernymi świadkami Ewangelii, aby ludzie wokoło nas
coraz lepiej poznawali Ciebie i zbliżali się do Chrystusa, * który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
16. (Dzień apostoła Andrzeja, 30 listopada) Wszechmogący Boże, miłosierny
Ojcze! * Dziękujemy Ci, że apostoł Andrzej ochoczo usłuchał wezwania
Chrystusa i poszedł za Nim. * Spraw byśmy i my, wezwani przez Twoje
święte Słowo mogli w radosnym posłuszeństwie oddawać siebie w
służbę naszego Zbawiciela, * który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i
króluje na wieki wieków.
17. (Dzień św. Mikołaja, 6 grudnia) Miłosierny i dobry Boże, * dziękujemy
Ci za wszystkich, którzy są zaangażowani w dzieła miłosierdzia, realizując swoją wiarę poprzez czynna miłość. * Prosimy cię, dopomóż nam
za przykładem biskupa Mikołaja służyć Ci okazując dobroć i wsparcie
wszystkim, którzy go potrzebują. * Wysłuchaj nas, przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
18. (Dzień apostoła Tomasza, 21 grudnia) Wszechmogący i wiecznie żywy
Boże, * Ty dałeś wielkie i kosztowne obietnice tym, którzy wierzą. *
Udziel nam wiary, która jest zdolna przezwyciężyć wszelkie wątpliwości. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
19. (Dzień apostoła i ewangelisty Jana, 27 grudnia) Łaskawy Panie nasz
i Boże, * Dziękujemy Ci, że Twoja światłość rozświetla Kościół Syna
Twojego. * Spraw, byśmy wszyscy pouczeni świadectwem ewangelisty
Jana mogli kroczyć w świetle Twej prawdy i osiągnąć życie wieczne. *
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
20. (Wspomnienia świadków wiary) Panie nasz i Boże, * Ty otoczyłeś nas
wielkim obłokiem świadków. * Spraw byśmy (zachęceni przykładem
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Twojego sługi N. * sług N.N.) mogli wytrwać w drodze i być żywymi
znakami Ewangelii, * a gdy zakończy się nasza pielgrzymka mogli ze
wszystkimi świętymi dzielić radość wieczną. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki
wieków.
21. (Wspomnienia męczenników) Łaskawy Panie nasz i Boże, * we wszystkich wiekach powoływałeś mężczyzn i kobiety, którzy oddawali swoje
życie za poselstwo o Twojej miłości. * Spraw, by pamięć o męczennikach za Ewangelię (takich jak Twój sługa N. * słudzy N.N.), inspirowała
nad do odwagi i wierności na drodze krzyża. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki
wieków.
22. (Wspomnienia misjonarzy) Boże pełen łaski i dobroci, * chwalimy Cię
za Twojego sługę N., którego * Twoje sługi N.N., których powołałeś do
głoszenia Dobrej Nowiny. * Ty sam wzbudzaj w każdym narodzie ewangelistów i zwiastunów Twego Królestwa, by świat mógł poznać niezmierzone bogactwo Twej łaski. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
23. (Wspomnienia Reformatorów i odnowicieli Kościoła) Wszechmogący Boże,
* wychwalamy Cię za mężczyzn i kobiety (takich jak Twój sługa*służebnica N. * słudzy N.N.), którzy wskazywali Kościołowi na jego zadania i odnawiali jego życie. * Wzbudź i w naszych dniach nauczycieli i
proroków, prowadzonych Twoim Duchem, których głos wzmocni Kościół i ogłosi rzeczywistość Twojego Królestwa. * Wysłuchaj nas przez
Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków.
24. (Wspomnienia pasterzy Kościoła) Niebiański Ojcze, pasterzu swojego
ludu, * dziękujemy Ci za Twojego sługę N. (Twoje sługi N.N.), który
był wierny (którzy byli wierni) w trosce i opiece nad Twoją owczarnią.
* Prosimy Cię, byśmy podążając za jego (ich) przykładem wzrastali
w Twojej łasce. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i
z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
Graduale
Radujcie się w Panu sprawiedliwi! * Prawym przystoi chwała. [Alleluja!]
Ps 33,1
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Prefacja
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty
Boże, * zawsze, i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa
Pana naszego. * On bowiem zbudował Kościół swój przez służbę Twoich Apostołów i Proroków, * oraz Męczenników i Ewangelistów, *
a także tych wszystkich, którzy świadectwem swego życia w tym świecie wysławiali Jego imię. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami
niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

Z

Modlitwa Eucharystyczna
ądź wywyższony Boże, Panie nieba i ziemi! Niech ciebie wielbi
całe stworzenie. Ty w Jezusie Chrystusie objawiłeś nam pełnię
swojej miłości i łaski. Przez Niego zaprosiłeś nas na ucztę radości i zbawienia. Wezwani przez Twojego Syna przynosimy chleb i wino, i prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo. W tych świętych darach pozwalasz nam przyjąć Jego Ciało i Krew, a kiedy nadejdzie wypełnienie czasów, dasz nam zasiąść z wierzącymi wszystkich wieków na weselnej
uczcie w niebie. Dlatego poruszeni mocą Ducha Świętego, pełni nadziei
oczekujemy Jego przyjścia i prosimy: Maranatha – Przyjdź rychło, Panie!

B

Anamneza
jcze święty, wspominając mękę i śmierć Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa, uwielbiamy Go i dziękujemy za Jego zmartwychwstanie
i wywyższenie. Spraw, abyśmy przeżywając tajemnicę wiary naszego
zbawienia, mieli udział w Twojej chwale. Utwierdź swój Kościół w miłości i wierze, aby poprzez wiarę i miłość był w tym świecie świadkiem
Twojego zbawienia. Złącz przy stole Twojego Syna wszystkich, którzy
trwają w Kościele zbudowanym na fundamencie Chrystusa i świadectwie apostołów i ewangelistów.
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

O

Ks:

Antyfona
Jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków.
[Alleluja!]
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Zb:

Którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. [Alleluja!]
Ef 2,20

Modlitwy pokomunijne
anie nasz i Boże, Ojcze wszelkiej łaski. * Ty sam nas posiliłeś w tym
świętym Sakramencie Ciałem i Krwią Syna Swojego. * Spraw byśmy trwali w nauce apostolskiej i w łamaniu Chleba, a także byśmy w
Twej miłości mieli jedno serce i jedną duszę. * Przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego.

P

2. Wszechmogący Boże i Ojcze! * Dziękujemy Ci za Syna Twojego,
który powołał uczniów swoich i polecił im zwiastowanie Ewangelii łaski
i pokoju. * Prosimy Cię, spraw łaskawie, abyśmy głosząc Słowo Twoje
naśladowali apostołów i ewangelistów, i zawsze byli gotowi znosić
ucisk i cierpienie dla chwały imienia Twojego. * Przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego.
____________________

175

Uroczystość Imienia Jezus

UROCZYSTOŚĆ IMIENIA JEZUS

1 stycznia

Jeżeli 1. stycznia stosuje się formularz noworoczny, to poniższego należy użyć w czasie nabożeństwa
przypadającego w kolejnych czterech dniach po Nowym Roku.

Hasło dnia
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.
Ks:
Zb:

Hbr 13,8

Introit (14)
Niech na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano. Alleluja!
I wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. Alleluja!
Flp 2,10a.11

Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej
ziemi! Alleluja!
Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Alleluja!
Ps 8,2
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz. Alleluja!
A syn człowieczy, że go nawiedzasz? Alleluja!
Ps 8,5

Kolekta
oże nasz i Panie, który objawiłeś Mojżeszowi swoje święte imię –
Jestem, który jestem. * Ty posłałeś na świat Syna swojego i nakazałeś Józefowi nadać mu imię Jezus, a przez nie objawiłeś nam tajemnicę zbawienia. * Napełnij serca nasze pokojem i radością, abyśmy wielbili Ciebie teraz i na wieki wieków.

B

Graduale
Błogosławić Cię będę, póki życia mego, * w imieniu Twoim podnosić
będę ręce moje. Alleluja!
Ps 63,5
Prefacja
rawdziwie godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Ciebie, wszechmogący Boże, wielbili i wysławiali. * Ty dałeś nam swojego Syna, a w Jego imieniu objawiłeś nam zbawienie i życie wieczne. * W Świętej Wieczerzy Chrystus zostawił nam pamiątkę
swej śmierci i gwarancję zbawienia. * Dlatego i my wysławiając wspaniałe imię Jezus, wespół z aniołami, pewni Twej łaski ośmielamy się
wołać:

P
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Modlitwa Eucharystyczna
anie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Jak
wspaniała jest Twoja dobroć i miłość. Ty dałeś nam w Jezusie Chrystusa – Mesjasza, na którego oczekiwały całe pokolenia. I my czekamy,
Panie Jezu Chryste, przyjdź do nas, tak jak obiecałeś: „Gdzie dwóch lub
trzech zgromadzonych jest w moim imieniu, tam jestem pośród nich”.
Ty gromadzisz nas dzisiaj przy Twym stole. Prosimy cię, pobłogosław
te dary i daj nam w nich zakosztować wiecznego zbawienia. Pełni nadziei i wiary, ufni twej łasce, wołamy w mocy Ducha Świętego: Przyjdź
rychło, Panie!

P

Anamneza
ielbimy Cię Boże żywy! Niepojęta jest dla człowieka tajemnica
Twej istoty. Zbyt znikomy jest nasz rozum, by pojąć Ciebie. Wysławiamy Cię, Panie Jezu Chryste! Ty obiecałeś nam , że o cokolwiek
prosić będziemy Ojca w imieniu Twoim, da nam. Prosimy więc w świętym imieniu Jezus, Boże Ojcze wszechmogący, pobłogosław nam tę
Świętą Wieczerzę i daj, by była dla nas świętem nowego życia i zbawienia. Duchu Święty przemień nasze serca i nakarm nas cudownie chlebem
życia i napój z kielicha radości i nadziei.
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

W

Ks:
Zb:

Antyfona
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja!
I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja!
J 1,14

Modlitwa pokomunijna
anie Boże, który przez Chrzest i wiarę w Syna Twojego uczyniłeś
nas dziećmi swoimi, * dziękujemy Ci, że umacniasz nas przez swoje
Słowo i społeczność Stołu Twojego Syna. * Prosimy Cię, daj nam wytrwałość i cierpliwość w naśladowaniu Chrystusa w naszym codziennym
życiu. * Ty, który byłeś, który jesteś i który będziesz – ten sam na wieki
wieków.

P

____________________
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DZIEŃ OFIAROWANIA PANA JEZUSA —
OCZYSZCZENIE MARII PANNY
2 lutego
Święto spotkania Chrystusa ze swoim ludem było obchodzone w Jerozolimie już w V wieku, a w VII
wieku zostało przyjęte na Zachodzie.

Hasło dnia
Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z Niewiasty i podlegał zakonowi.
Ga 4,4
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (84)
Ześlij światło i prawdę swoją,
Niech mnie prowadzą.
Niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą.
I do przybytków Twoich.
Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały.
W mieście Boga naszego, na swej górze świętej.

Ps 43,3
Ps 48,2

Kolekta
oże nasz i Ojcze, w Chrystusie posłałeś na ziemię swoją Światłość.
* Symeon i Anna ujrzeli Twojego Syna i wyznali Go jako Zbawiciela świata. * Umacniaj w nas wiarę, abyśmy mogli kiedyś na własne
oczy oglądać Chrystusa, który jest chwałą Izraela i światłością wszystkich ludów, * a który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki
wieków.

B

Graduale
Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu * i wysławiam imię
Twoje za łaskę i wierność Twoją. Alleluja!
Ps 138,2
Prefacja
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wieczny Boże,
* zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana
naszego. * Jego bowiem jako Zbawiciela dałeś światu przez Marię
Pannę. * Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła Jednorodzonego Syna
Twojego * i wydała światu przedwieczną światłość, Jezusa Chrystusa. *
Dlatego i my, razem z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na
cześć Twoją pieśń chwały:

Z
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Modlitwa Eucharystyczna
aprawdę, święty jesteś, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości.
Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym Twój Syn Jednorodzony, Światłość
ze Światłości, został przyniesiony do świątyni. Przez Niego prosimy
Ciebie, Boże, poświęć mocą Ducha Świętego zarówno te dary, jak i nasze serca. Obdarz nas żywą wiarą, abyśmy godnie spożyli Ciało i Krew
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, wydane za nas na śmierć krzyżową. Na
Jego przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem wszystkich czasów
wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

Z

Anamneza
anie i Boże nasz, pragniemy w sercach naszych pamiętać o wcieleniu, a przede wszystkim o zbawczej męce i śmierci Syna Twego,
którego posłałeś na świat, by był Światłością i radością wszystkich ludzi.
Radujemy się z Jego zmartwychwstania i obdarzeni nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Prosimy Cię, abyś swoim Duchem jednoczył nas w wierze, byśmy jak Symeon, mogli w naszym życiu doświadczać radości spotkania ze Zbawicielem, a kiedyś dostąpili wiecznej
radości w Twoim Królestwie.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

P

Ks:
Zb:

Antyfona
Chwalić będę Pana, pókim żyw. Alleluja!
Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Alleluja!

Ps 146,2

Modlitwa pokomunijna
szechmogący Boże i Ojcze, * przez ten święty Sakrament, który
przyjęliśmy, umocnij nas w swej łasce. * Ty spełniłeś
oczekiwanie Symeona i Anny, pozwalając im oglądać przed śmiercią
Chrystusa. * Spraw, abyśmy i my podążali na spotkanie ze Zbawicielem
i osiągnęli życie wieczne. * Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa,
Pana naszego.

W

____________________
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DZIEŃ ZWIASTOWANIA MARII PANNIE
25 marca
Kościół obchodzi tajemnicę Wcielenia Syna Bożego osobnym świętem, 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Święto to obchodzono w Kościele Wschodnim 25. marca już w VI wieku. W Kościele Zachodnim wprowadzono je dopiero w VII wieku.
W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja.
Jeżeli Dzień Zwiastowania Marii Pannie wypada w niedzielę Czasu Pasyjnego, to obchodzony jest w
poprzedzającą sobotę lub w dniu roboczym rozpoczętego nią tygodnia. Jeżeli wypadnie pomiędzy
Niedzielą Palmową a Poniedziałkiem Wielkanocnym, to zostaje przeniesiony na dzień tygodnia po
niedzieli Quasimodogeniti.

Hasło dnia
Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z Niewiasty i podlegał zakonowi.
Ga 4,4
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (85)
Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny
I święte jest imię Jego.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków.
Berłem sprawiedliwym jest berło Królestwa Twego.
Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia
Dlatego pomazał Cię Twój Bóg olejkiem wesela.

Łk 1,49

Ps 45,7.8

Kolekty
szechmogący, wieczny Boże, * Ty posłałeś swego anioła, aby
ogłosił Marii Pannie, że przez nią Twoje odwieczne Słowo stanie
się ciałem i wybawi ludzkość od grzechu. * Daj nam, tak jak Marii,
swoją łaskę i spraw, aby cały świat poznał Zbawiciela i przez Niego
wielbił Ciebie. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z
Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.

W

Graduale
Dusza moja będzie się chlubić Panem! * Niechaj słuchają pokorni i weselą się! [Alleluja!]
Ps 34,3
Prefacja
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże,
* zawsze, i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana
naszego. * Jego bowiem jako Zbawiciela dałeś światu przez Marię
Pannę. * Ona przyjęła zwiastowanie anioła, a za sprawą Ducha Świętego

Z
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poczęła Jednorodzonego Syna Twojego * i wydała na świat naszego
Pana Jezusa Chrystusa. * Dlatego i my wraz z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:
Modlitwa Eucharystyczna
aprawdę, święty jesteś, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości,
dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym ogłosiłeś Marii Pannie, iż stanie
się matką Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, wszechmogący
Boże, poświęć mocą Ducha Świętego zarówno te dary, jak i nasze serca.
Obdarz nas żywą wiarą, abyśmy godnie spożyli Ciało i Krew Twojego
Syna Jezusa Chrystusa, wydane za nas na śmierć krzyżową. Na Jego
przyjście czekamy, i wraz z całym Kościołem wszystkich czasów wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

Z

Anamneza
szechmogący Boże, obchodząc pamiątkę naszego odkupienia dokonanego przez Twojego Syna na drzewie krzyża, wspominamy
także tę, która przyjęła otwartym sercem anielskie zwiastowanie, a którą
Ty sam wybrałeś na Matkę Zbawiciela świata. Dopomagaj nam, za jej
przykładem, pokornie przyjmować Twoją świętą wolę względem naszego życia. Ty sam, Ojcze, dodawaj nam sił w doczesnej pielgrzymce,
karmiąc nas Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa, byśmy po ziemskim życiu
doznali niebiańskiej radości Twego Królestwa, gdzie ze wszystkimi zbawionymi będziemy Cię wielbić na wieki.
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

W

Ks:
Zb:

Antyfona
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. [Alleluja!]
I ujrzeliśmy chwałę Jego. [Alleluja!]
J 1,14

Modlitwa pokomunijna
szechmogący Boże i Ojcze, * przez ten święty Sakrament
utwierdź w naszych sercach prawdziwą wiarę, abyśmy
wyznawali, że Syn Twój narodzony z Marii Panny jest prawdziwym
Bogiem i prawdziwym człowiekiem. * Spraw, abyśmy i my, mocą Jego
zmartwychwstania, mogli dojść do radości wiecznej w Twoim
Królestwie. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

W
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UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA

24 czerwca

Pół roku przed Narodzeniem Chrystusa Kościół obchodzi pamiątkę narodzenia św. Jana Chrzciciela,
który zapowiadał przyjście Chrystusa i wskazał Go ludowi.

Hasło dnia
On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (86)
Oto Ja posyłam mojego anioła. Alleluja!
Aby mi przygotował drogę przede mną. Alleluja!
Dobrze jest dziękować Panu!
I opiewać imię Twe, o Najwyższy!
Rozweseliłeś mnie Panie, czynami Twymi.
Raduję się z dzieł rąk Twoich.

J 3,30

Ml 3,1

Ps 92,2.3.5

Kolekta
szechmogący Boże nasz i Ojcze, * Ty powołałeś Jana Chrzciciela,
by dał świadectwo o przyjściu Twego Syna i przygotował Jego
drogę. * Prosimy Cię, daj swemu ludowi mądrość i otwartość do przyjmowania Twej woli, byśmy i my nieśli świadectwo o Jezusie Chrystusie
i tak przygotowywali Jego ścieżki w tym świecie, * który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

W

Graduale
Światłość wschodzi sprawiedliwemu * i radość tym, którzy są prawego
serca! Alleluja!
Ps 97,11
Prefacja
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty
Boże,* zawsze, i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa
Pana naszego. * Jego Jan Chrzciciel obwieścił jako prawdziwego Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. * Przez Niego Twój majestat
uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują z Twojej obecności.* Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem
z nimi śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

Z
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Modlitwa Eucharystyczna
aprawdę, święty jesteś, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości.
Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który
przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Przez
Niego prosimy Ciebie, wszechmogący Boże, poświęć mocą Ducha
swego Świętego zarówno te dary, jak i nasze serca. Obdarz nas żywą
wiarą, abyśmy w tych oto darach Twoich godnie spożyli Ciało i Krew
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, wydane za nas na śmierć krzyżową. Na
Jego przyjście czekamy, i wraz z całym Kościołem wszystkich czasów
wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

Z

Anamneza
anie nasz i Boże, wspominając mękę i śmierć Twojego Syna, Baranka niewinnego, oraz Jego zmartwychwstanie, dziękujemy, że tak
jak Jana Chrzciciela, także nas powołałeś do składania świadectwa o
Zbawicielu świata. Spraw, aby Duch Twój Święty zjednoczył nas
wszystkich przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o
Twoim Kościele na całej ziemi i spraw, abyśmy jako dzieci Twoje wzrastali we wzajemnej miłości. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam
udział w życiu wiecznym wraz ze wszystkimi zbawionymi, abyśmy z
nimi Ciebie wychwalali.
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

P

Ks:
Zb:

Antyfona
Trawa usycha, kwiat więdnie. Alleluja!
Ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. Alleluja!

Iz 40,8

Modlitwa pokomunijna
ochający nas Boże i Ojcze, * posileni tym niebiańskim pokarmem
dziękujemy Ci za to, że posłałeś Jana Chrzciciela by wzywał do
upamiętania i torował ścieżkę Twemu Synowi. * Prosimy Cię, daj nam
pamiętać, że tylko przez Chrystusa możemy osiągnąć życie wieczne, *
który żyje i króluje na wieki wieków.

K

____________________
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PAMIĄTKA WYZNANIA AUGSBURSKIEGO
25 czerwca
Hasło dnia
Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich i nie będę się wstydził.
Ps 119,46
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (87)
Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Alleluja!
Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy.
Alleluja!
Rz 1,16
Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich. Alleluja!
I nie będę się wstydzić. Alleluja!
Pan Zastępów jest z nami. Alleluja!
Warownym grodem jest nam Bóg. Alleluja!
Ps 46,8

Kolekta
ieczny Boże, Ty obiecałeś zbawienie całemu światu. * Prosimy
Cię, otwieraj przestrzeń dla Twej Ewangelii, szczególnie wtedy,
gdy spotyka się z oporem. * Odnawiaj Kościół swój wśród nas przez
wiarę i pokutę, abyśmy z odwagą składali świadectwo o Tobie. * Przez
Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje
i króluje na wieki wieków.

W

Graduale
Słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały Pan udziela, * nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Alleluja! Ps 84,12
Prefacja
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże,
* zawsze i wszędzie dziękowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
* Albowiem On złożył świadectwo dobrym swym wyznaniem przed
Poncjuszem Piłatem, * za nas ofiarował siebie samego i tak pojednał nas
z Tobą. * On jest błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan
panów, * przez którego Cię wielbimy i śpiewamy na cześć Twoją pieśń
chwały:

Z
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Modlitwa Eucharystyczna
ysławiamy Cię, Wszechmogący Boże, że wydałeś za nas swego
Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, który był niewzruszony
i wierny aż do śmierci. Prosimy Cię, napełnij nas swym Duchem i pobłogosław te dary. Daj nam społeczność z Chrystusem w tym oto chlebie, którym się dzielimy. Złącz nas z naszym Odkupicielem przez ten oto
kielich, z którego pijemy. Pamiętaj o swym Kościele rozproszonym po
całej ziemi i zgromadź go w swym Królestwie. Wypatrujemy za nadzieją
przyjścia Twego Syna i prosimy: Przyjdź rychło, Panie!

W

Anamneza
oże, wspominamy Twego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
On żył zawsze dla Ciebie, wydał się za nas i przed całym światem
zaświadczył o Twojej miłości. Napełnij nas swym Duchem, abyśmy do
Ciebie należeli i wskazywali na Niego, naśladując każdego dnia Jezusa
Chrystusa.
Przez Niego, z Nim i w Nim,
chwalimy Cię Ojcze, w społeczności Ducha Świętego,
od dziś aż po czas, gdy wypełni się życie nasze w Twej chwale.

B

Ks:
Zb:

Antyfona
Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Alleluja!
Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Alleluja!

Ps 46,2

Modlitwa pokomunijna
anie, * powołałeś nas, abyśmy byli Twoimi świadkami i wyznawcami. * Dziękujemy, że pokrzepiłeś nas u Twego Stołu darami Ciała
i Krwi Jezusa Chrystusa. * Pomóż nam, abyśmy byli posłuszni woli
Twojej w świętości naszego powołania i wytrwali aż do końca dni naszych. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

P

____________________
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DZIEŃ NAWIEDZENIA MARII PANNY

2 lipca

Hasło dnia
Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z Niewiasty i podlegał zakonowi.
Ga 4,4
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (88)
Wielbi dusza moja Pana,
I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,
Bo wejrzał na uniżoność Służebnicy swojej.
Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia.
Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny
I święte jest imię Jego.
Łk 1,46-49

Kolekta
szechmogący Boże, wraz z Matką Zbawiciela naszego wielbimy
imię Twoje. * Utwierdzaj w nas wiarę i prowadź w posłuszeństwie Twojej woli, * abyśmy dzięki poznaniu prawdy stali się wiernymi
uczniami Twojego Syna i w godności dzieci Twoich mogli kroczyć ku
żywotowi wiecznemu. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który
z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.

W

Graduale
Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! * Prawica i Jego święte
ramię przyniosły mu zwycięstwo. Alleluja!
Ps 98,1
Prefacja
aprawdę, godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które uczyniłeś w życiu
swych wybranych. * Wspominając Dzień Nawiedzenia Marii Panny *
dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając Jej hymn uwielbienia, *
bo wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i rozciągnąłeś swe miłosierdzie na wszystkie pokolenia. * Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy
i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela. * Przez Niego Twój majestat
uwielbiają zastępy aniołów, * do których przyłączamy się, razem z nimi
wołając:

Z
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Modlitwa Eucharystyczna
więty Boże, który wypełniasz swoją chwałą niebo i ziemię. Ty zesłałeś nam w swoim miłosierdziu Jednorodzonego Syna swego, który
narodził się z Marii Panny i przez to złączył w sobie boską i ludzką naturę. Prosimy Cię, odnów nasze życie w Duchu Świętym. Pobłogosław
dary, które przynosimy na ten ołtarz, owoc naszej pracy: chleb życia i
kielich zbawienia. Zjednocz w siostrzanej i bratniej miłości wszystkich,
którzy mają udział w Ciele i Krwi naszego Zbawiciela. Obdarz nas
wszystkich jednością wiary, społecznością miłości i pewną nadzieją na
powtórne przyjście Pana Jezusa, którego oczekujemy i wraz z całym
Twoim Kościołem świętym wszystkich czasów, prosimy: Przyjdź rychło, Panie!

Ś

Anamneza
oże, Ojcze, obchodząc teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa i Jego zstąpienie do otchłani, wyznajemy
Jego narodzenie z Marii Panny, chwalebne zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba oraz oczekujemy Jego przyjścia w chwale. On jako najwyższy i wieczny Kapłan złożył siebie samego za wszystkich ludzi jako jednorazową i wystarczającą ofiarę, przez którą możemy być zbawieni.
Przez Niego pouczyłeś nas, jak mamy obchodzić tajemnicę Jego śmierci
i zmartwychwstania, aż do czasu, gdy złączysz nas ze wszystkimi zbawionymi.
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

B

Ks:
Zb:

Antyfona
Błogosławiona, która uwierzyła. Alleluja!
Że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Alleluja!
Łk 1,45

Modlitwa pokomunijna
szechmogący Boże! * Dziękujemy Ci za Syna Twojego Jezusa
Chrystusa, który ofiarował życie swoje, aby nas wybawić
z niewoli grzechu i śmierci. * Przyjmij nasze uwielbienie za dary Jego
Ciała i Krwi i spraw, abyśmy, jak Twoja służebnica Maria, trwali
w ufności i wierze. * Przez Chrystusa, Pana naszego.

W

____________________
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ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
6 sierpnia
Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenie wiary apostołów oraz ukazanie im chwały przeznaczonej dla wyznawców Chrystusa.

Hasło dnia
Obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój
umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie!
Mt 17,5
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (89)
Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Alleluja!
Jego słuchajcie. Alleluja!
Mt 17,5
Niech się weselą mnogie wyspy. Alleluja!
Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Alleluja!
Niebiosa głoszą sprawiedliwość Jego. Alleluja!
A wszystkie ludy widzą chwałę Jego. Alleluja!
Ps 97

Kolekta
oże, Ojcze wszechmogący, * Ty sprawiłeś przez Syna swego, że
w ciemności zajaśniała światłość, która rozświetliła nadzieją serca
nasze. * Dlatego, choć bywamy uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, choć zakłopotani, jednak nie zrozpaczeni, powaleni ale nie pokonani, zniewoleni a jednak wolni. * Spraw, aby życie nasze obfitowało w
dobro i miłość, do których nas powołałeś, na świadectwo wiary i dla zbawienia dusz naszych. * Wysłuchaj nasprzez Jezusa Chrystusa, który z
Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

B

Graduale
Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. * Jego słuchajcie. Alleluja!
Mt 17,5
Prefacja
aprawdę godną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy
Ciebie, miłosierny i wszechmogący w Trójcy jedyny nasz Ojcze,
wiekuisty Panie, zawsze i wszędzie wielbili i chwalili przez Zbawiciela
naszego, Jezusa Chrystusa. * Ty zesłałeś Syna swego, by ucieleśnił
wśród nas wolę Twoją. * Poświęciłeś Jego życie, aby śmiercią swoją

Z
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wykupił nas z upadku grzechu, otwierając nam bramę do życia wiecznego. * Dlatego wraz z chórami anielskimi pragniemy śpiewać na cześć
Twoją pieśń chwały:
Modlitwa Eucharystyczna
hwalimy i wielbimy Cię, Boże i Ojcze, że jesteś łaskawy i otaczasz
nas swą miłością i opieką. Mimo naszych grzechów i niewierności
okazujesz nam cierpliwość i dajesz czas na przemianę. Przez życie i
słowa Syna Twego wskazuj nam, którędy iść, by trafić do Ciebie. Mocą
Ducha Swego odnawiaj i uświęcaj serca nasze, by Ci, którzy wierzą nie
zginęli, lecz zamieszkali w Twoim Królestwie na wieczność. Dziękując
Ci za dobroć Twoją wraz z wszystkimi wierzącymi wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

C

Anamneza
oże i Ojcze nasz, wspominamy w sercach naszych Syna Twego,
Jego ofiarę na krzyżu, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Wierzymy i wyznajemy, że On jest Panem i Zbawicielem, który wskazał i
otworzył nam drogę do Twego Królestwa. Prosimy Cię, pozwól nam łaskawie przyjąć w tym chlebie i winie ciało i krew Pana i Zbawiciela naszego, abyśmy zostali oczyszczeni, umocnieni i zjednoczeni z Nim na
wieki w Twoim Królestwie.
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

B

Ks:
Zb:

Antyfona
Gdy się objawi Chrystus, będziemy do Niego podobni. Alleluja!
Gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Alleluja!
1 J 3,2

Modlitwa pokomunijna
szechmogący Panie nasz i Boże, * Ty w tajemnicy Przemienienia
objawiłeś uczniom Chwałę Twojego umiłowanego Syna. *
Spraw, aby przez ten Sakrament, który spożywamy Chrystus także nas
przemieniał na swoje podobieństwo, * który żyje i króluje na wieki wieków.

W

____________________
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DZIEŃ ARCHANIOŁA MICHAŁA
I WSZYSTKICH ANIOŁÓW

29 września

Aniołowie „są (...) służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia” (Hbr 1,14) oraz by ich bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej
bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół wspomina archanioła Michała oraz wszystkich aniołów.

Hasło dnia
Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją.
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (90)
Błogosławcie Panu, Aniołowie Jego. Alleluja!
Potężni siłą, wykonujący Słowo Jego. Alleluja!
Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego. Alleluja!
Słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Alleluja!
Pan na niebiosach utwierdził swój tron. Alleluja!
A Królestwo Jego panuje nad wszystkimi. Alleluja!

Ps 34,8

Ps 103

Kolekta
szechmogący Boże, Panie całego stworzenia! * Ciebie w niebiańskiej świątyni chwalą wszyscy aniołowie, oddając Ci cześć
i uwielbienie. * Prosimy Cię, daj nam ducha modlitwy, abyśmy i my
w Kościele Syna Twojego Ciebie czcili i sławili przez wszystkie dni życia naszego. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z
Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

W

Graduale
Chwalcie Go, wszyscy Aniołowie Jego, * chwalcie Go wszystkie zastępy Jego! Alleluja!
Ps 148,2
Prefacja
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże,
* zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana
naszego. * Ty bowiem wysyłasz swoje zastępy niebiańskie, * aby walczyły z mocami ciemności i strzegły Twój święty Kościół. * Dlatego ze
wszystkimi cherubinami i serafinami, * z mocami i panowaniami oraz
ze wszystkimi wojskami niebiańskimi * śpiewamy na cześć Twoją pieśń
chwały:

Z

190

Archanioła Michała i wszystkich aniołów

Modlitwa Eucharystyczna
aprawdę, święty jesteś, wieczny Boże, Stwórco aniołów i ludzi. Stajemy przed Tobą, by wraz z całym Kościołem obchodzić dzień poświęcony wszystkim Twoim aniołom, zawsze radującym się w Twojej
obecności. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący
Boże, poświęć mocą Ducha swego Świętego zarówno te dary, jak i nasze
serca. Obdarz nas żywą wiarą, abyśmy w tych oto darach godnie spożyli
Ciało i Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa, wydane za nas na śmierć
krzyżową. Na Jego przyjście czekamy, i wraz z całym Kościołem
wszystkich czasów wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

Z

Anamneza
ziękujemy Ci, Boże, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który dla
nas żył i za nas umarł. Jego śmierć i zmartwychwstanie wspominamy w tej świętej Wieczerzy i na Jego przyjście w chwale oczekujemy.
Prosimy Cię, działaj wśród nas mocą swego Ducha Świętego, kiedy
Twój chleb, ciało Chrystusa spożywamy i z Twojego kielicha Jego Krew
pijemy, by nasze głosy uwielbienia mogły tworzyć jedną pieśń z wysławiającymi Cię aniołami w niebie, aż zjednoczysz nas wszystkich w
swoim Królestwie.
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

D

Ks:
Zb:

Antyfona
Aniołom swoim polecił. Alleluja!
Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Alleluja! Ps 91,11

Modlitwa pokomunijna
szechmogący Panie nasz i Boże, * Ty sam wzmocniłeś nas tym
niebiańskim pokarmem. * Pozwól nam w mocy tego Sakramentu
oraz pod ochroną Twoich aniołów zmierzać w stronę wiecznego życia.
* Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

W

____________________
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DZIĘKCZYNNE ŚWIĘTO ŻNIW
(Niedziela po św. Michale)
Hasło dnia
Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we
właściwym czasie.
Ps 145,15
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (91)
Panie, jak liczne są dzieła Twoje! Alleluja!
Tyś wszystko mądrze uczynił: ziemia jest pełna dóbr Twoich. Alleluja!
Wszystko oczekuje na Ciebie, abyś im dał pokarm w swoim
czasie. Alleluja!
Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Alleluja!
Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają. Alleluja!
I odnawiasz oblicze ziemi. Alleluja!
Ps 104

Kolekta
oże Stworzycielu, * w Twym ręku jest cała ziemia i to co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. * Dziękujemy Ci, że w swej
dobroci dajesz nam siłę, abyśmy mogli pracować, troszczyć się o Twe
stworzenie i wysławiać Twoje imię. * Nade wszystko dziękujemy Ci za
dar Twojego Syna Jezusa Chrystusa, w którym znajdujemy wypełnienie
wszystkich ziemskich i niebiańskich darów. * Pomóż nam przyjąć dar
Twojego Słowa, tak byśmy nie żyli dla tego, co przemija, lecz dla tego,
co pozostaje na wieki. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z
Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.

B

Graduale
Dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to rzecz wdzięczna; * pieśń
chwały jest miła. Alleluja!
Ps 147,1
Prefacja
rawdziwie godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Ciebie w Trójcy jedyny Boże, chwalili i wysławiali * przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Albowiem od Ciebie pochodzi wszelki
datek dobry i wszelki dar doskonały. * Dlatego pełni wdzięczności razem z zastępami niebiańskimi chwalimy i wielbimy imię Twoje, tak razem wołając:

P
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Modlitwa Eucharystyczna
ziękujemy Ci, Ojcze, Dawco wszystkich dobrych darów, za Jezusa
Chrystusa, naszego Zbawiciela, a przede wszystkim za Jego ofiarę
na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci, że w darach
Twego Stołu przyjmujemy ciało i krew naszego drogiego Pana. Uczyń
nas przez swego Ducha godnymi by je przyjąć. Dziękujemy, że dary te
pokrzepiały Kościół przez wszystkie czasy. Umocnij naszą wiarę oraz
zjednocz nas w uwielbieniu i służbie aż do chwili, gdy będziemy razem
z Tobą ucztować w Twoim Królestwie.

D

Anamneza
jcze Wszechmogący, który litujesz się nad życiem naszym i nasycasz je dobrem. Wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie
Twego Syna Jezusa Chrystusa, który jest największym darem dla tego
świata. Razem z całym Kościołem oczekujemy przyjścia naszego Pana
w mocy i chwale. Temu, który ma moc ustrzec nas od upadku i postawić
jako nienagannych i radosnych przed Twym tronem
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

O

Ks:
Zb:

Antyfona
Będę śpiewał Panu, pókim żyw. Alleluja!
Będę grał Bogu memu, póki jestem. Alleluja!

Ps 104,33

Modlitwa pokomunijna
oże pełen dobroci, który obdarzasz ludzi swym błogosławieństwem. * Dziękujemy Ci za dary Twego Stołu, które przyjęliśmy. *
Z utęsknieniem czekamy na dzień, kiedy ujrzymy Cię twarzą w twarz i
razem z Tobą zasiądziemy do Stołu w Twoim królestwie. * Ucz nas żyć
tak, by nasze życie było odbiciem wdzięczności za dar twego Syna, a
naszego Pana Jezusa Chrystusa.

B

____________________
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PAMIĄTKA REFORMACJI

31 października

Święto obchodzono po raz pierwszy w Saksonii w 1667 r. Upamiętnia ono początek dzieła odnowy
Kościoła chrześcijańskiego, czego symbolem stało się ogłoszenie 31 października 1517 r. przez ks.
dra Marcina Lutra w Wittenberdze 95 tez przeciw odpustom.

Hasło dnia
Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
1 Kor 3,11

Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (92)
I
Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej! Alleluja!
Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy.
Alleluja!
Rz 1,16
Bóg jest ucieczką naszą i siłą naszą. Alleluja!
Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Alleluja!
Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała. Alleluja!
I góry zachwiały się w głębi mórz. Alleluja!
Ps 46
II
Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich. Alleluja!
I nie będę się wstydził. Alleluja!
Ps 119,46
Pan Zastępów jest z nami. Alleluja!
Warownym grodem jest nam Bóg. Alleluja!
Bogu ufam, nie lękam się. Alleluja!
Cóż mi może uczynić człowiek? Alleluja!

Kolekta
anie, Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, * Ty przyobiecałeś
swemu ludowi Ducha odnowy. * Naucz nas być wiernymi Twemu
Słowu i wraz z całym Twoim Kościołem składać świadectwo o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, * który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i
króluje na wieki wieków.

P

Graduale
Słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały Pan udziela, * nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Alleluja! Ps 84,12
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Prefacja
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Tobie, święty Panie, wszechmogący Ojcze, wiekuisty
Boże, * zawsze, i na każdym miejscu dziękowali * przez Je-zusa Chrystusa Pana naszego. * On złożył święte życie swoje jako ofiarę przebłagalną dla usprawiedliwienia naszego. * W Nim jedynie jest nasze zbawienie, dzięki Twojej łasce, którą przyjmujemy przez wiarę. * Dlatego
razem z aniołami i wszystkimi zastępami niebiańskimi * śpiewamy na
cześć Twoją pieśń chwały:

Z

Modlitwa Eucharystyczna
martwychwstały Panie i Zbawicielu, wielbimy święte imię Twoje,
albowiem wydałeś samego siebie za nasze grzechy. Twoja łaska
wyprzedza wszelkie nasze działania i oczekiwania. Pomóż nam, byśmy
Twoje Ciało i Krew przyjmowali sercem pokornym i szczerym. Przez
Ducha Świętego spój nas z sobą samym, jak latorośl zrośnięta jest
z krzewem winnym; ucz nas wzajemnej miłości i jedności, byśmy mogli
wraz z całym Twoim Kościołem radośnie oczekiwać Twego przyjścia,
prosząc: Przyjdź rychło, Panie!

Z

Anamneza
spominamy, Ojcze, Twego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,
który złożył raz na zawsze jedną ofiarę za nasze grzechy. Przez
Ducha Świętego chcesz odnawiać nasze serca, a działając poprzez nas
prowadzić dzieło odnowy swego ludu.
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

W

Ks:
Zb:

Antyfona
Panie, w Tobie pokładam nadzieję moją. Alleluja!
Ty odpowiadasz, Panie, Boże mój. Alleluja!

Ps 38,16

Modlitwa pokomunijna
anie Boże, dziękujemy Ci, że zjednoczyłeś nas przy Stole Twego
Syna. * Spraw, byśmy mogli jednym głosem świadczyć przed światem o Twej miłości. * Daj byśmy u Stołu w Twoim Królestwie mogli
zasiąść w jedności niwelującej wszystko, co na tej ziemi nas podzieliło.
* Niechaj Duch Twój odnawia nieustannie życie nasze i całego Twego
Kościoła. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

P
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PAMIĄTKA ŚWIĘTYCH PAŃSKICH

1 listopada

Hasło dnia
Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.
Ef 2,19
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (93)
Święci zwyciężyli przez krew Baranka
I przez słowo świadectwa swojego.
Panie, niebiosa wysławiają cuda Twoje!
I wierność Twoją w zgromadzeniu świętych.
Bóg groźny jest w gronie świętych.
Potężny i straszny nad wszystkich wokół Niego.

Obj 12,11

Ps 89

Kolekta
anie i Boże nasz, * Ty przyjąłeś nas do społeczności świętych, którzy
we wszystkich czasach i na każdym miejscu wielbią imię Twoje. *
Pomóż nam z wdzięcznością przeżywać, że stoimy w długim szeregu
Twoich wiernych, złączonych wyznaniem jednej wiary w Ciebie i radością, że ujrzymy Cię twarzą w twarz.* Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.

P

Graduale
Alleluja! Śpiewajcie Panu pieśń nową, * na chwałę Jego w zgromadzeniach wiernych. Alleluja!
Ps 149,1
Prefacja
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Tobie dziękowali, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty
Boże, * przez Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. * Dzięki
Jego ofierze i śmierci krzyżowej dostępujemy łaski, * by być nazwani
współobywatelami świętych i mieć dom u Ciebie. * Krew Baranka
zmywa nasze grzechy, zbawia i usprawiedliwia. * Dlatego wraz ze
wszystkimi aniołami i świętymi stojącymi przed Twym tronem, * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

Z

Modlitwa Eucharystyczna
hwalimy Cię, Boże, za miłość Twoją, która jest silniejsza niż
śmierć. Przynosimy dary Twoje, chleb i wino, i prosimy, byśmy mogli w nich przyjąć prawdziwe Ciało i Krew Baranka, Jezusa Chrystusa.

C
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Jego ofiara usprawiedliwia nas bowiem i uświęca. W Duchu Świętym
zjednocz nas już przy tym Stole ze swoimi wiernymi wszech czasów, z
którymi razem staniemy kiedyś przed Twoim obliczem. Dlatego wraz ze
wszystkimi Twoimi usprawiedliwionymi, świadkami i męczennikami
wołamy z utęsknieniem: Przyjdź rychło, Panie!
Anamneza
anie nasz i Boże, wspominamy wszystkich wiernych Twoich świadków, którzy drogą życia kroczyli przed nami i są dla nas przykładem,
zachętą do życia w uświęceniu. Myślimy o tych, którzy zwyciężyli przez
ofiarę Jezusa Chrystusa i nie umiłowali życia swojego tak, aby je raczej
wybrać niż śmierć. Patrzyli bowiem na Tego, który stoi na ich czele, a w
którego krwi wyprane i wybielone są ich i nasze szaty. Zbawienie jest u
Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka! Błogosławieństwo i
chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu
na wieki wieków.

P

Ks:
Zb:

Antyfona
Słudzy Boga i Baranka służyć Mu będą. Alleluja!
I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach.
Alleluja!
Obj 22,3c.4

Modlitwa pokomunijna
ielbimy Cię, Panie, że zjednoczyłeś nas już dziś w tej Wieczerzy,
ze wszystkimi Twoimi sprawiedliwymi i świętymi. * Daj, by stanowiło to dla nas motywację i zaproszenie do świętości. * Pomóż nam
świadczyć o Twoim zbawieniu słowem, czynem i ofiarą życia, * by
świat poznał, że miłujesz go, Boże Ojcze, w swoim Synu Jezusie Chrystusie

W
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PAMIĄTKA UMARŁYCH

1 listopada

Nabożeństwo może się odbyć w kościele, w kaplicy cmentarnej lub na cmentarzu. Nabożeństwo odprawiane w kościele lub w kaplicy tam, gdzie jest to możliwe kończy się (od przedostatniej pieśni) na
cmentarzu, gdzie następuje wspomnienie zmarłych.

Hasło dnia
Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Ps 90,12

Introit (94)
Panie, naucz nas liczyć dni nasze.
Abyśmy zyskali mądre serce.
Ps 90,12
Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu!
Byliśmy jak we śnie.
Kto wychodzi z płaczem,
Będzie wracał z radością!
Ps 126

Gloria patri opuszcza się.

Kolekta
dwieczny, miłosierny Ojcze, Boże wszelkiej pociechy, * Ty wybawiłeś nas przez Syna swego od wiecznej śmierci i zgotowałeś
chwałę w Twoim Królestwie. * Prosimy pokrzep nas w ufności w Twoją
łaskę i pociesz nadzieją życia wiecznego, byśmy bez lęku i obawy oczekiwali godziny śmierci. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który
z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.

O

Graduale
Dasz mi poznać drogę życia, * obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Alleluja!
Ps 16,11
Prefacja
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, *
abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty
Boże, * zawsze, i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa
Pana naszego. * Przez Niego, który jest początkiem i końcem wiary, *
mamy ufność na dzień sądny i nadzieję pełni chwały. * Dlatego wespół
z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń
chwały:

Z
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Modlitwa Eucharystyczna
anie i Boże nasz. Twoja miłość kruszy także mury śmierci. Przez
śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa
Chrystusa, darowałeś nam życie i światło, które przyświeca nam w naszych ciemnościach. Ty ratujesz wszystkich, którzy w Ciebie wierzą.
Twój Syn i Jego dary, które nam pozostawił w Sakramencie Ołtarza są
dla nas prawdziwą pociechą i nadzieją. A oczekując na Niego, prosimy
z całym Kościołem wszystkich czasów: Przyjdź, rychło Panie!

P

Anamneza
oże, Panie życia i śmierci, oto w sercach pielęgnujemy pamięć
o zbawczej męce i śmierci Syna Twego, wielbimy Cię i radujemy
się, że On pokonał śmierć. Z nadzieją i niecierpliwością czekamy na
Jego powtórne przyjście w chwale. Błagamy Cię, zgromadź wszystkie
wierzące serca w Twoim Kościele i zjednocz nas w Duchu Świętym, byśmy mogli powstać z martwych na ucztę radości w Twoim Królestwie.
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków.

B

Ks:
Zb:

Antyfona
Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem.
Kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie!

J 11,25

Modlitwa pokomunijna
szechmogący Miłosierny Ojcze, Ty każdego dnia okazujesz nam
łaskę i obdarzasz nas obfitością darów swoich. * Pouczasz nas
i prowadzisz Słowem swoim, posilasz Ciałem i Krwią swego Syna, budzisz nadzieję i wiarę. * Błagamy Cię, abyś każdego dnia na tej ziemi,
nadal nas prowadził i przemieniał swoim Duchem. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

W

____________________
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UROCZYSTOŚĆ DIAKONA SZCZEPANA —
MĘCZENNIKA
26 grudnia
Wspomnienie męczennika Szczepana ma dłuższą tradycję niż Boże Narodzenie i z tego powodu
26. grudnia nie powinien być całkowicie zastąpiony przez drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego,
ale w miarę możliwości powinno się odbyć nabożeństwo według poniższego formularza.

Hasło dnia
Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego. Tobie złożę
ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana.
Ps 116,15.17
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Introit (10)
Drogocenna jest w oczach Pana
Śmierć wiernych Jego.
Tobie złożę ofiarę dziękczynną
I będę wzywał imienia Pana.
Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego
Oczekuję Słowa Twojego.

Ps 116,15
Ps 116,17
Ps 119,81

Kolekta
iłosierny Boże, Ojcze mocy i wszelkiej pociechy! * Dziękujemy
Ci, że w Szczepanie, pierwszym męczenniku za wiarę w Jezusa
Chrystusa, dałeś nam przykład do naśladowania Syna Twojego. *
Spraw, abyśmy modlili się za nieprzyjaciół i prześladowców naszych, *
a w wieczności oglądać Cię mogli wraz ze wszystkimi wybranymi
Twymi. * Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego.

M

Graduale
Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego. Tobie złożę
ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana.
Ps 116,15.17
Prefacja
aprawdę, godne to i słuszne, sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *
abyśmy Tobie święty Boże, Wszechmogący Panie, * zawsze i na
każdym miejscu dziękowali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Od
chwili narodzenia był On prześladowany i szukano Jego śmierci. * Znienawidzono Go, był bezdomny i stał się kamieniem obrazy, o który potykali się Jego prześladowcy. * Jako Jego uczniowie wezwani jesteśmy do

Z
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naśladowania Go w wierze i postępowaniu, * Jego bowiem droga prowadzi przez krzyż do chwały. * Abyśmy wraz z wszystkimi, którzy przybywają z wielkiego ucisku, a ich szaty są wyprane i wybielone w krwi
Baranka * śpiewać mogli na cześć Twoją pieśń chwały:
Modlitwa Eucharystyczna
rzypominasz nam dziś, Boże, że nie jesteśmy z tych, którzy giną,
lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Jako powołani do wiernego składania świadectwa o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie,
przychodzimy w naszej słabości. Daj, abyśmy w darach Ciała i Krwi
Twego Syna znaleźli posilenie i nadzieję do życia i boju wiary. A wraz
ze wszystkimi, którzy w codziennych prześladowaniach z ufnością oczekują powtórnego przyjścia Zbawiciela wołamy: Przyjdź rychło, Panie!

P

Anamneza
spominamy, Boże, cierpienie i śmierć Twego Syna za nasze grzechy oraz Jego zmartwychwstanie i zwycięstwo nad wszystkim, co
naszemu życiu zagraża. Oczekujemy z ufnością dnia, kiedy to zwycięstwo osiągnie pełnię w dziejach świata i ludzkości. Na razie zaś prosimy
o wszystkich prześladowanych dla imienia Jezusa, byś obdarzał ich wytrwałością i niezachwianą ufnością ugruntowaną w dziele Twojego zbawienia. Wysłuchaj wołania wszystkich cierpiących ucisk aż do dnia, gdy
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie objawi się światu Twoja
chwała, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego.

W

Ks:
Zb:

Antyfona
Wielka jest tajemnica pobożności. Alleluja!
Bóg objawił się w ciele. Alleluja!

1 Tm 3,16

Modlitwa pokomunijna
Oże nasz i Panie, * w społeczności Świętej Wieczerzy przeżyć mogliśmy przedsmak wiecznej uczty Baranka. * Prowadź nas swym
Duchem i posilaj na drodze wierności Zbawicielowi, * abyśmy zwycięsko dokonać mogli biegu życia naszego i osiągnęli nagrodę wieczną. *
Nie w naszej to mocy, ale prosimy o siłę z góry, przez Pana i Zbawiciela
naszego Jezusa Chrystusa.

B

____________________
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DZIEŃ NIEWINNYCH DZIECI

28 grudnia

Od połowy VI wieku Kościół obchodzi w okresie Narodzenia Pańskiego pamiątkę śmierci dzieci betlejemskich, zamordowanych z rozkazu Heroda.

Hasło dnia
Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego. Tobie złożę
ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana.
Ps 116,15.17
Ks:
Zb:

Introit (11)
Panie, Boże mój, u Ciebie szukam schronienia.
Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i mnie ocal.
Ps 7,2

Ks:
Zb:
Ks:
Zb:

Czemu się chlubisz złością, mocarzu?
Wszak łaska Boża trwa wiecznie!
Lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym.
Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków.

Ps 52,3
Ps 52,10

Kolekta
anie i Boże wszechmogący, niezbadane są wyroki i drogi Twoje! *
Dopomóż zrozumieć Twoje Słowo i spraw, abyśmy zawsze z pokorą
przyjmowali wszystkie zrządzenia Twoje. * Niechaj zniknie na świecie
przemoc i poniżanie tych najmniejszych, w których masz upodobanie. *
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.

P

Graduale
Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego. Tobie złożę
ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana.
Ps 116,15.17
Prefacja
rawdziwie to godne i słuszne, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie,
Święty Panie, Wszechmocny Boże dziękowali, * przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. * On od najwcześniejszego dzieciństwa znosił prześladowanie i ucisk, * zmuszony stać się uchodźcą pozbawionym własnej
ojczyzny. * Wziął na siebie los skazańca i niewinnie osądzony, przybity
został do krzyża, aby ponieść śmierć za wszystkich, na których ciąży
wieczny wyrok. * Jego dotknęła wszelka niesprawiedliwość świata, by
w Nim każdy zraniony i opuszczony znalazł ukojenie. * Dlatego razem
z aniołami i chórami niebiańskimi * śpiewamy na cześć Twoją pieśń
chwały:

P
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Modlitwa Eucharystyczna
rzychodzimy, Boże, przed Twoje oblicze wraz ze wszystkimi, których głęboko dotknęła ludzka niesprawiedliwość, prześladowanie,
którzy zmuszeni byli uciekać przed śmiercią, wojną, nienawiścią,
a także tymi, którzy stracili swoich bliskich lub zostali od nich oddaleni.
Wszelkie ludzkie cierpienie osiągnęło swój punkt kulminacyjny
w krzyżu Jezusa Chrystusa, który On za nas dobrowolnie wziął na siebie.
Prosimy, by spożywanie Jego Ciała i Krwi posiliło nas i pobudziło do
wierności. Wszystkim zaś cierpiącym prześladowania daruj pokój i wytrwałość. Bliska jest bowiem chwila powrotu Zbawiciela, dlatego wraz
z całym cierpiącym stworzeniem wzdychamy: Przyjdź rychło, Panie!

P

Anamneza
oże Ojcze, który masz z nami myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby
zgotować nam przyszłość i natchnąć nadzieją! Wspominamy dziś
przed Twym obliczem Twego Syna Jezusa Chrystusa, Jego niewinną
mękę i śmierć, wszelką niedolę ludzką, którą wziął na siebie oraz Jego
zwycięskie zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. On jest Panem nad
wszelką mocą i zwierzchnością, przed Nim ugnie się wszelkie kolano.
Przez Niego, z Nim i w Nim,
Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego
niech będzie wszelka cześć i chwała
teraz i po wszystkie wieki wieków.

B

Ks:
Zb:

Antyfona
Drogocenna jest w oczach Pana. Alleluja!
Śmierć wiernych Jego. Alleluja!

Ps 116,15

Modlitwa pokomunijna
anie Boże i Ojcze nasz łaskawy! * Dziękujemy, że posiliłeś nas darami Ciała i Krwi swego Syna. * Prosimy, daruj nam swego Ducha,
byśmy stawiając pytania o sens Twych zrządzeń ufali Twojej miłości i
pamiętali, że Ty wiesz najlepiej, co służy ku dobremu. * Oczekujemy
Twej pomocy w chwilach niedoli i zagrożenia. * Miej w opiece wszystkie dzieci, zachowaj je w zdrowiu i prowadź do zbawienia. * Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

P
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