
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓLNE DNI 

I UROCZYSTOŚCI KOŚCIOŁA 



 

 



 

DZIEŃ POKUTY  
 

Hasło dnia 

Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów.       
                                                     Prz 14,34 

 

Introit (95) 

Ks:   Szukajcie Pana, dopóki  można Go znaleźć.  

Zb:  Wzywajcie Go, dopóki jest blisko.                                             Iz 55,6 

Ks:   Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. 

Zb:  Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje.                   

Ks:   Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem.  

Zb:   I uczyniłem to, co złe w oczach Twoich.                               Ps 51,3.6 
 

Kolekta 

oże, w Twoim ręku jest prawo i łaska. * Dziękujemy Ci, że w Tobie 

jest nadzieja duchowej i moralnej odnowy jednostek i całych naro-

dów. * Odpuść swemu Kościołowi, że nieraz nie zachowuje Twego 

Słowa, nie jest światłością dla tego świata, nie szuka przede wszystkim 

Twego Królestwa i jego sprawiedliwości. * Formuj nas poprzez napo-

mnienia Prawa i przemieniaj mocą swej Ewangelii, * byśmy byli bliżej 

Ciebie, żyli we wspólnocie z Tobą, służąc Ci docześnie i wiecznie.* Wy-

słuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, 

żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Tylko chwilę trwa gniew Jego, * ale życzliwość Jego całe życie.  
Ps 30,6a 

 

Modlitwę Powszechną zmawia się na ambonie, a w liturgii końcowej w ołtarzu zma-

wia się litanię (ŚE nr 370, 371) lub suplikacje (ŚE nr 372). Jeżeli nabożeństwo po-

łączone jest ze Spowiedzią i Komunią Świętą to porządek zmawiania Modlitwy Po-

wszechnej nie ulega zmianie, a litania lub suplikacje zmawiane są przed spowiedzią. 
 

Święty Boże 
(suplikacje) 

Święty Boże! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny! Zmiłuj się nad 

nami! 

1. Od zarazy, głodu, ognia i wojny * wybaw nas, Panie! 

2. Od nagłej i niespodziewanej śmierci * zachowaj nas, Panie! 

B 



Święty Boże! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny! Zmiłuj się nad 

nami! 

3. My grzeszni Ciebie, Boga prosimy, * wysłuchaj nas, Panie! 

Święty Boże! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny! Zmiłuj się nad 

nami! 
 

Prefacja 

aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 

abyśmy Ci zawsze i wszędzie dziękowali, święty i miłosierny Boże, 

* przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Jego życie przyniosło obfity 

owoc błogosławieństwa i prawdy wszystkim, którzy się z Nim spotkali. 

* On nam wskazuje, jak nie zmarnować swego życia, ale spełnić jego 

sens poprzez czyny i słowa, w których masz upodobanie. * W Jego łasce 

pokładamy całą swą nadzieję. * Dlatego z aniołami i wszystkimi zastę-

pami niebieskimi * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

oże naszego zbawienia, błogosławiony jesteś ponad wszystkimi bó-

stwami i mocami. Dziękujemy Ci za Twego Syna Jezusa Chrystusa, 

który przez śmierć na krzyżu zgładził nasze niewierności i oczyszcza nas 

od wszelkiego brudu. Prosimy Cię, daj nam Ducha Świętego, kiedy bę-

dziemy jeść ze stołu Twej łaski i pić ze źródła zbawienia, byśmy ciało i 

krew naszego Zbawiciela przyjmowali z radosną wiarą i gotowością, by 

Go naśladować. Błogosław swój lud, gdziekolwiek się zgromadza i 

przyprowadź go ze wszystkich krańców świata do wiecznego domu w 

niebiesiech, gdzie weźmie udział w weselu Baranka Jezusa Chrystusa. Z 

Kościołem wszystkich czasów tęsknie wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

prawiedliwy i miłosierny Boże, wspominamy to, czego dla grzesz-

ników dokonał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. W straszliwych mę-

kach zmarł na krzyżu, lecz dnia trzeciego wstał z martwych, Jego grób 

został pusty, a On sam wstąpił na niebiosa dopełniając swego posłannic-

twa na tej ziemi. Chcemy szukać Jego bliskości, wypełniać Jego wolę i 

na Jego zasługach do końca życia opierać swoją wiarę. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Z 
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Antyfona 

Ks: Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie? 

Zb: Panie, któż się ostoi?                                                           Ps 130,3 
 

Modlitwa pokomunijna 

oże Wszechmogący, który nie odrzucasz grzeszników, gdy 

nawracają się do Ciebie! * Dziękujemy Ci, że nasycasz 

i uzdrawiasz nas mocą Sakramentu Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa 

i przywracasz nam radość zbawienia. * Pomóż nam być Kościołem stale 

dążącym do posłuszeństwa wiary i życia w Duchu Świętym, * tak by 

Twe imię było wywyższone, a chwała, której godzien jesteś na wieki, 

była pomnażana. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 
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Nabożeństwo błagalne o Ducha Św. i o odnowę Kościoła 

 

NABOŻEŃSTWO BŁAGALNE O DUCHA 

ŚWIĘTEGO I O ODNOWĘ KOŚCIOŁA   
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Tak mówi Pan: Dam do waszego wnętrza mojego ducha i uczynię, że 

będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie 

przestrzegać i wykonywać je.                                                                Ez 36,27 
 

Introit (96) 

Ks:   Wyleję wody na spieczoną ziemię.  

Zb:   I strumienie na ląd suchy.                                                             Iz 44,3 

Ks:   Jak jeleń pragnie wód płynących. 

Zb:   Tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! 

Ks:  Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego.  

Zb:   Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?            Ps 42,2.3 
 

Kolekta 

anie Boże, najwspanialszym dziełem Twoim jest zbawienie doko-

nane przez Syna Twojego. * Daj nam Ducha Świętego, abyśmy od-

rodzeni Jego mocą, z wiarą i ufnością pracowali w Twojej winnicy. * 

Odnów ją i umocnij na chwałę imienia Twojego. * Wysłuchaj nas przez 

Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na 

wieki wieków. 
 

Graduale 

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, * dla chwały imienia Twego 

wybaw nas. [Alleluja!]                                                                    Ps 79,9a 
  

Prefacja 

rawdziwie to godne i słuszne, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie, 

Święty Panie, Wszechmocny Boże dziękowali, * przez Jezusa Chry-

stusa, Pana naszego. * W Nim ofiarowałeś nam żródło wody życia, która 

nas ożywia i umacnia. * Do Niego więc przychodzimy spragnieni, a On 

odnawia nas w Duchu Świętym i gromadzi w społeczności Bożych 

dzieci. * Dlatego, jako Jego Kościół, wraz ze wszystkimi zbawionymi, 

aniołami i chórami niebios, śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 

 

 

P 
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Nabożeństwo błagalne o Ducha Św. i o odnowę Kościoła 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

aprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Ty obieca-

łeś wylać wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Oto 

gromadzimy się na tym miejscu i prosimy Cię o Twego życiodajnego 

Ducha. Ty odpowiadasz na nasze wołanie i dajesz nam przy tym stole 

Chleb życia i Kielich zbawienia. Prosimy Cię, poświęć mocą Ducha 

Twego Świętego nas i te dary, obdarz nas żywą wiarą, abyśmy w nich 

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!  
 

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 mi-

łości i wierze, aby poprzez wiarę i miłość był w tym świecie świadkiem 

Twojego zbawienia. Złącz przy stole Twojego Syna wszystkich, którzy 

Ciebie kochają, choć są jeszcze pomiędzy sobą rozdzieleni. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *  

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *  

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę. [Alleluja!] 

Zb: Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. [Alleluja!] 
Ps 80,20 

 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący Boże nasz i Ojcze, * prosimy Cię, abyś dał nam 

przez ten święty Sakrament, który przyjęliśmy gorliwość płynącą 

z Ducha Świętego, którego w cudowny sposób wylałeś na apostołów. * 

Zachowaj nam swoją miłość i łaskę, które okazujesz wszystkim wierzą-

cym w Ciebie. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 

 

 

 

Z 

O 

W 



Nabożeństwo o jedność Kościoła 

 

NABOŻEŃSTWO O JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA     
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Chrystus modli się: Proszę za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we 

mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, 

aby i oni w nas jedno byli.                                                                   J 17,20.21 
 

Introit (97) 

Ks:   O, jak dobrze i miło.  

Zb:   Gdy bracia w zgodzie mieszkają!                                 

Ks:   Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo. 

Zb:   Życie na wieki wieczne.                                                                 Ps 133 

Ks:  Zbaw nas, Panie, Boże nasz i zgromadź nas spośród narodów. 

Zb:   Abyśmy dziękowali imieniu Twemu świętemu.                   Ps 106 
 

 

Kolekta 
oże, z różnych stron przychodzimy do ciebie. * Różne są nasze do-

świadczenia, myśli, uczucia i słowa. * Lecz jak w dniu Zielonych 

Świąt sprawiłeś cud zrozumienia, tak pozwól i nam dosłyszeć Twój głos 

i pojąć Twoje Słowo. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z 

Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, * dla chwały imienia Twego! 

[Alleluja!]                                                                                      Ps 79,9a 
 

Prefacja 

rawdziwie godne to i słuszne, a dla nas zbawienne, * abyśmy Ciebie 

Boże jednym głosem wysławiali. * Tak jak wiele ziaren gromadzisz 

w jeden chleb, * a wiele owoców przemieniasz w jeden napój, * tak prze-

mień serca nasze, * byśmy stali się wykonawcami Chrystusowego testa-

mentu. * On modlił się o swoich uczniów, aby byli jednością * i dla tej 

jedności oddał swoje życie. * Dlatego zjednoczeni w modlitwie na tym 

miejscu, * tak razem wołamy: 
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Nabożeństwo o jedność Kościoła 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

oże, Ojcze wszystkich ludzi. Ty w Jezusie Chrystusie zapraszasz 

każdego człowieka do społeczności z sobą, a przy tym stole dajesz 

nam zapowiedź prawdziwej jedności. Spraw, byśmy do niej dążyli i byli 

świadkami Twej miłości i pojednania w tym świecie. Duchu Święty, na-

pełnij nas pragnieniem braterstwa i pokoju. Oto zgromadzeni jako Twój 

jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, wołamy: Przyjdź ry-

chło, Panie!   
 

Anamneza 

oże, Ojcze nasz niebiański, wspominając zbawczą mękę i śmierć 

Twojego Syna, uwielbiamy Jego zmartwychwstanie i wniebowstą-

pienie oraz oczekujemy na Jego powtórne przyjście w chwale. Prosimy 

Cię, spraw, aby wszyscy, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew stali się 

jednym ciałem w Chrystusie. Zgromadź swój Kościół ze wszystkich 

stron świata i ze wszystkich narodów, abyśmy wraz ze wszystkimi wie-

rzącymi mogli obchodzić wielką 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. 
 

Antyfona 

Ks: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. [Alleluja!] 

Zb: Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. [Alleluja!]                 J 13,35 
 

Modlitwa pokomunijna 

akarmiłeś nas Panie i napoiłeś, dając nam siłę do życia i działania. 

* Spraw, abyśmy w mocy Twojego Ducha gotowi byli nieść świa-

dectwo pojednania i Twojej miłości podzielonemu światu. * O to Cię 

prosimy, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.  

 
____________________ 
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Święto misji 

 

ŚWIĘTO MISJI 
 
W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 

 

Hasło dnia 

Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona mocą Bożą ku zba-

wieniu każdego, kto wierzy.                                                                    Rz 1,16 
 

Introit (98) 

Ks:    Chwalcie Pana wszystkie narody! [Alleluja!]  

Zb:   Wysławiajcie Go, wszystkie ludy. [Alleluja!]                    Ps 117,1 

Ks:    Nie bój się, maleńka trzódko!  

Zb:   Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.  Łk 12,32 

Ks:    Niech nam Bóg miłościw będzie.   

Zb:   I niech nam błogosławi.                                                                 Ps 67,2 
 

Kolekta 

więty Boże, Ty jesteś Panem i Stwórcą całego wszechświata. * Dzię-

kujemy Ci, że Twój Syn Jezus Chrystus przyszedł na świat dla nas 

grzeszników i złożył swe życie w ofierze. * Prosimy Cię, przemawiaj do 

nas poprzez swoje Słowo, abyśmy jako Twoi słudzy zwiastowali wszyst-

kim ludziom Chrystusa, * który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje 

na wieki wieków. 
 

Graduale 

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, * wybaw nas dla chwały imie-

nia Twego. [Alleluja!]                                                                  Ps 79,9a 
 

 

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. 

* W Nim objawiła się Twoja miłość do nas grzeszników, * gdy posłałeś 

Go na świat, by stał się jedyną i wystarczającą ofiarą przebłagalną. * 

Dlatego z całym Kościołem i wszystkimi zastępami niebiańskimi * ra-

dujemy się i wielbimy imię Twoje śpiewając pieśń chwały: 
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Święto misji 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

anie Boże Wszechmogący, przychodzimy przed oblicze Twoje 

i dziękujemy Ci z głębi serc za Twój największy dar, który zmienił 

nasze życie. Dziękujemy Ci za to, że Twój Syn, Jezus Chrystus zstąpił 

na ziemię, stał się jednym z nas, a przez to, co uczynił na Golgocie, zdo-

był dla nas odpuszczenie grzechów i żywot wieczny. Dziękujemy Ci za 

dary tej świętej Wieczerzy i spraw byśmy je przyjmowali z czystym i 

szczerym sercem, dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci, że nas w Du-

chu Świętym łączysz przy swym Stole z Kościołem na całym świecie, 

razem z którym oczekujemy powtórnego przyjścia Twego Syna wołając: 

przyjdź rychło, Panie!  
 

Anamneza 

oże, Ojcze nasz niebiański, wspominając zbawczą mękę i śmierć 

Twojego Syna, uwielbiamy Jego zmartwychwstanie i wniebowstą-

pienie oraz oczekujemy na Jego powtórne przyjście w chwale. Prosimy 

Cię, spraw, aby wszyscy, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew stali się 

jednym ciałem w Chrystusie. Zgromadź swój Kościół ze wszystkich 

stron świata i ze wszystkich narodów, abyśmy wraz ze wszystkimi wie-

rzącymi mogli obchodzić wielką 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. 
 

Antyfona 

Ks: Niech nam Bóg błogosławi. [Alleluja!] 

Zb:   Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. [Alleluja!]          Ps 67,8 
 

Modlitwa pokomunijna 

anie Jezu, dziękujemy Ci, że pokrzepiłeś nas owocami swojej zbaw-

czej męki. * Prosimy Cię, wyposażaj nas mocą Ducha swego Swię-

tego do pełnienia wielkiego dzieła misji. * Wysłuchaj nas, który z Ojcem 

i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. 
 

____________________ 
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Święto ewangelizacji  

 

ŚWIĘTO EWANGELIZACJI  
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona mocą Bożą ku zba-

wieniu każdego, kto wierzy.                                                                    Rz 1,16 
 

Introit (98) 

Ks:    Chwalcie Pana wszystkie narody! [Alleluja!]  

Zb:   Wysławiajcie Go, wszystkie ludy. [Alleluja!]                    Ps 117,1 

Ks:    Nie bój się, maleńka trzódko!  

Zb:   Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.  Łk 12,32 

Ks:    Niech nam Bóg miłościw będzie.   

Zb:   I niech nam błogosławi.                                                                 Ps 67,2 
 

Kolekta 

szechmogący, dobry Boże, * dziękujemy Ci za Dobrą Nowinę 

o Twoim Synu. * Prosimy Cię, aby Duch Święty otwierał nasze 

serca i umysły, abyśmy się nawracali i ufali Tobie.* Wysłuchaj nas przez 

Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na 

wieki wieków. 
 

Graduale 

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, * wybaw nas dla chwały imie-

nia Twego. [Alleluja!]                                                                  Ps 79,9a 
 

Prefacja 

aprawdę słuszne i to sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy 

Ciebie wierny Boże uwielbiali * przez naszego Pana Jezusa Chry-

stusa. * On przyszedł, aby ubogim zwiastować Ewangelię. * Także 

i nam przyniósł radosną nowinę uwolnienia, * która nas podnosi, 

wzmacnia i napełnia nasze życie nowym duchem. * Dlatego uwielbiamy 

Cię ze wszystkimi twoimi świadkami * i śpiewamy wraz z chórami nie-

biańskimi * ogłaszając Twoją chwałę: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

ziękujemy Ci wszechmogący Ojcze, że Duch Święty przemienia 

nas i daje nam nowe życie. Prosimy spraw Jego mocą, abyśmy 

w tych darach chleba i wina przyjęli dar ciała i krwi Twojego Syna, na 

którego przyjście oczekujemy i prosimy: Przyjdź rychło, Panie! 
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Święto ewangelizacji  

 

Anamneza 

spominamy zbawczą mękę i śmierć Jezusa Chrystusa za grzechy 

każdego z nas. Dziękujemy za Jego zmartwychwstanie i wie-

rzymy w nasze zmartwychwstanie. Z ufnością oczekujemy na Jego po-

wtórne przyjście i nasze przebywanie w Twojej chwale. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Niech nam Bóg błogosławi. [Alleluja!] 

Zb:   Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. [Alleluja!]         Ps 67,8 
 

Modlitwa pokomunijna 

anie Boże, który kochasz człowieka, * Ty dałeś nam znów przeży-

wać społeczność z Tobą w Ciele i Krwi naszego Zbawiciela. * Daj, 

abyśmy trwali przy Tobie i towarzyszyli tym, którzy Ciebie szukają. * 

O to prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 
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Święto diakonii 

 

ŚWIĘTO DIAKONII                   
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona mocą Bożą ku zba-

wieniu każdego, kto wierzy.                                                                    Rz 1,16 
 

Introit (98) 

Ks:    Chwalcie Pana wszystkie narody! [Alleluja!]  

Zb:   Wysławiajcie Go, wszystkie ludy. [Alleluja!]                    Ps 117,1 

Ks:    Nie bój się, maleńka trzódko!  

Zb:   Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.  Łk 12,32 

Ks:    Niech nam Bóg miłościw będzie.   

Zb:   I niech nam błogosławi.                                                                 Ps 67,2 
 

Kolekta 

iłosierny nasz Boże, który objawiłeś swą wspaniałą miłość w ży-

ciu i służbie Pana Jezusa Chrystusa. * Daj nam otwarte oczy, uszy 

i serce, byśmy widzieli potrzeby naszych bliźnich i nieśli im pomoc w 

Twoim imieniu. * Spraw, niech nasza ofiarność i czyny pomagają dru-

gim w ich troskach i problemach. * Niechaj szukają Twojej woli i oddają 

cześć Tobie, wywyższony Panie Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty,  bło-

gosławiony na wieki wieków.  
 

Graduale 

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, * wybaw nas dla chwały imie-

nia Twego. [Alleluja!]                                                                  Ps 79,9a 
 

Prefacja 

aprawdę godne jest i słuszne, a dla nas zbawienne, * abyśmy zawsze 

i wszędzie Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, * dziękowali przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Albowiem On, Syn Boży i Syn Czło-

wieczy, wziął na siebie ludzkie ciało * i przyszedł do nas ludzi, by szukać 

i zbawić to, co zginęło. * Dlatego wielbimy Twe święte imię * i z wszyst-

kimi zastępami niebios śpiewamy na cześć Twojąpieśń chwały: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

ielbimy Cię, nasz miłosierny Boże, niebiański Ojcze, za Pana Je-

zusa Chrystusa i jego dzieło zbawienia dla nas. Dziękujemy za 

Jego miłość, która przyszła do nas, by nas ratować, uleczyć i wyzwolić 
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Święto diakonii 

 

od wszelkiego grzechu, zła i śmierci. Dziękujemy Ci za to, że Twoje mi-

łosierdzie podnosi nas z każdej biedy. Twa miłość daje nam przykład, 

abyśmy i my pomagali innym w ich nędzy i wskazywali na Jezusa Chry-

stus. Wzmocnij nas Duchem Świętym i darami Twej świętej Wieczerzy 

do służby dla bliźnich, aby mogli poznać miłość Chrystusa, naszego 

Pana, na którego przyjście oczekujemy i z całym Kościołem oraz zastę-

pami niebiańskimi wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

iłosierny i mocny Boże, wspominamy teraz cierpienie Twego 

Syna i naszego Pana, które znosił z naszego powodu. Pamiętamy 

o Jego śmierci, przez którą na zawsze pokonał ludzką śmierć a w swym 

zmartwychwstaniu przyniósł nadzieję, która sięga poza grób. Z wdzięcz-

nością i nadzieją chcemy podchodzić do naszych bliźnich, którymi się 

opiekujemy i którzy są powierzeni w nasze ręce w ich cierpieniu, umie-

raniu albo żałobie. Za Twe dzieło zbawienia niech będzie składana Ci 

chwała i cześć, Trójjedyny Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, błogosła-

wiony na wieki. 
 

Antyfona 

Ks: Niech nam Bóg błogosławi. [Alleluja!] 

Zb:   Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. [Alleluja!]         Ps 67,8 
 

Modlitwa pokomunijna 

anie nasz, Jezu Chryste, * dziękujemy Ci za dary Wieczerzy Pań-

skiej, którymi nas ugościłeś i które prowadzą do odnowy naszego 

życia. * Odchodzimy od stołu Twego obdarzeni Twym odpuszczeniem 

i napełnieni Twą miłością oraz darami Ducha Świętego, * abyśmy z no-

wymi siłami służyli naszym bliźnim i przynosili owoce dobrych uczyn-

ków. * Twemu imieniu niechaj będzie chwała na wieki wieków. 
 

____________________ 
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Święto Biblii 

 

ŚWIĘTO BIBLII 
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. 

Alleluja!                                                                                           Ps 119,105 
 

Introit (25) 

Ks:    Panie, Słowo Twoje trwa na wieki. 

Zb:    Niewzruszone jak niebiosa.                                               Ps 119,89 

Ks:     Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim. 

Zb:    I światłością ścieżkom moim.                                                 

Ks:     Wesprzyj mnie według obietnicy swojej, abym żył. 

Zb:    Nie dopuść, abym doznal zawodu w nadziei mojej.             Ps 119 
 

Kolekta 

oże nasz i Panie łaskawy! * Dziękujemy Ci, że objawiłeś się nam w 

Jezusie Chrystusie i mówisz do nas przez swoje Słowo. * Prosimy 

Cię, zachowaj nas w wierze, którą budzi w nas Duch Święty przez zwia-

stowanie prawdy o łasce Twojej i zbawieniu w Jezusie Chrystusie, * 

który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód 

dla ust moich. [Alleluja!]                                                        Ps 119,103 
 

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 naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. * On jest odwiecznym Słowem, przez które wszystko stwo-

rzyłeś i dałeś nam zbawienie. * W Nim możemy bezpiecznie i ufnie 

przybliżyć się do Ciebie, który miłujesz nas i wypełniasz w życiu na-

szym swoje obietnice. * Dlatego wraz z aniołami i wszystkimi zbawio-

nymi cześć Ci oddajemy, razem z nimi śpiewając: 
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Święto Biblii 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

oże i Ojcze niebieski, chwalimy Cię i wysławiamy za Twoje Słowo, 

w którym zawarta jest zbawcza moc i siła, a które wypełniło się w 

Jezusie Chrystusie. Dałeś Go nam, abyśmy przez wiarę w Niego mieli 

życie wieczne. Wierzymy, że w Słowie i Sakramencie Jego Ciała i Krwi 

jest teraz wśród nas obecny. Uczyń nas w tych oto darach uczestnikami 

Twojej łaski. Twoje Słowo, które nie traci swej wartości, przypomina 

nam, że choć wszystko przeminie, to Twoje ustanowienia są wieczne. 

Dlatego oczekujemy przyjścia Twego Syna i z ufnością wołamy: przyjdź 

rychło, Panie! 
 

Anamneza 

szechmogący Boże, niepojętej mocy i wiecznej chwały! Objawi-

łeś swoją istotę w zbawczych dziełach Twoich, których świadec-

twem jest Pismo Święte. Z naszych serc płynie pieśń pochwalna i dzięk-

czynna za Twoje Słowo, które włożyłeś w serca proroków i apostołów, 

a przede wszystkim za Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

który jest najważniejszym i zbawczym Słowem od Ciebie. Myślimy te-

raz o Jego ofierze za nas złożonej na krzyżu. Jego zmartwychwstanie jest 

podstawą naszej wiary i nadziei. Na Jego ponowne przyjście w chwale 

czekamy, wielbiąc Cię, Boże, Ojcze Wszechmogący, który w jedności 

Ducha Świętego żyjesz i królujesz, teraz i zawsze, i po wszystkie wieki 

wieków. 
 

Antyfona 

Ks:  Niech nam Bóg błogosławi. [Alleluja!] 

Zb:  Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. [Alleluja!]        Ps 67,8 
 

Modlitwa pokomunijna 

iłosierny Boże nasz i Panie, * dziękujemy Ci za łaskę Słowa i Sa-

kramentu, którymi pokrzepiłeś nasze dusze. * Daj nam zawsze 

pokornie słuchać głosu Twojego i rozważać w sercu każde Słowo, które 

wychodzi z ust Twoich. * Pomóż, byśmy byli nie tylko słuchaczami, ale 

przede wszystkim wykonawcami Słowa i woli Twojej. * Niechaj to 

Słowo i dary Twojej Świętej Wieczerzy posilają nas na drodze służby 

naszym bliźnim, pośród których stawiasz nas na co dzień. * Wysłuchaj 

nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 
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Święto Diakonatu 

 

ŚWIĘTO DIAKONATU 
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczynili-

ście.                                                                                                              Mt 25,40 
 

Introit (98) 

Ks:    Chwalcie Pana wszystkie narody! [Alleluja!]  

Zb:   Wysławiajcie Go, wszystkie ludy. [Alleluja!]                    Ps 117,1 

Ks:    Nie bój się, maleńka trzódko!  

Zb:   Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.  Łk 12,32 

Ks:    Niech nam Bóg miłościw będzie.   

Zb:   I niech nam błogosławi.                                                                 Ps 67,2 
 

Kolekty 

oże Stworzycielu, który chcesz, aby na tym świecie działa się wola 

Twoja, * dziękujemy Ci, że w swym Kościele ustanowiłeś służbę 

pomocy i miłosierdzia, by ludzie przez nią poznali światło Ewangelii. * 

Prosimy, powołuj nowych ludzi gotowych do tego dzieła, * wyposaż ich 

w dary swego Ducha i kształtuj ich charakter, by całkowicie oddali się 

Tobie i poświęcili swe życie służbie bliźniemu. * Przez Jezusa Chry-

stusa, Pana i Zbawiciela naszego. 
 

2. Panie Jezu Chryste, który okazywałeś współczucie człowiekowi w po-

trzebie, * dziękujemy Ci, że uczysz nas, jak z miłością i zapałem służyć 

naszym bliźnim. * Obdarz nas Duchem Świętym, abyśmy z wdzięczno-

ścią wypełniali nasze powołanie. * Niech Ci za to, drogi Odkupicielu, 

razem z Ojcem i Duchem Świętym będzie chwała i uwielbienie. 
 

Graduale 

Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: Wielki jest 

Pan! [Alleluja!]                                                                                Ps 40,17 
 

Prefacja 

rawdziwie godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 

abyśmy Ciebie, w Trójcy jedyny Boże, chwalili i wysławiali * przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On pokazał, że sens życia i radość du-

szy * można znaleźć w służbie bliźnim i w miłości względem nich. * On 
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Święto Diakonatu 

 

sam ofiarował swe życie, * by wyzwolić nas z nędzy oraz wiecznej za-

głady * i darować nam szczęście i życie wieczne. * Dlatego z radością 

wraz z całym niebem chwalimy i wielbimy imię Twoje tak śpiewajac: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

jcze niebiański, dziękujemy Ci za błogosławioną służbę Twego 

Syna, Jezusa Chrystusa, której owocem jest dar pojednania i nie-

śmiertelność. Dziękujemy Ci, że z Twojej łaski możemy przyjmować 

zbawienne dary Ciała i Krwi naszego Pana. Przez Ducha Świętego prze-

mieniaj nasze serca, rozjaśniaj nasz wzrok i posilaj naszą wolę, byśmy 

służyli Tobie i żyli dla Ciebie. Pobłogosław swój Kościół, którego czę-

ścią jesteśmy i przygotuj nas na dzień, gdy Twój Syn powróci w chwale. 

Pragniemy żyć w Jego obecności, dlatego wołamy: Przyjdź, rychło, Pa-

nie! 
 

Anamneza 

jcze Wszechmogący, który skłaniasz się ku nam grzesznikom 

i podnosisz nas, abyśmy mogli doświadczyć Twej świętej obecno-

ści. Wspominamy umęczenie, śmierć i zmartwychwstanie Twego Syna, 

Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego służbie niebo stoi nam otworem. Jemu 

niech będzie chwała, teraz i na wieki. 
 

Antyfona 

Ks:  Niech nam Bóg błogosławi. [Alleluja!] 

Zb:  Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. [Alleluja!] (Ps 67,8) 

 

Modlitwa pokomunijna 

więty Chryste, który jesteś źródłem życia wiecznego. * Dziękujemy 

Ci, że swym Ciałem i Krwią sycisz nasze dusze i ożywiasz naszą 

wiarę, byśmy służyli potrzebującym i wypełniali w ten sposób Twoją 

wolę. * Posilaj nas wszystkich, abyśmy w wierze czuli się powołani do 

niesienia pomocy bliźnim. * Wysłuchaj nas, który żyjesz i królujesz na 

wieki wieków. 
 

____________________ 
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Święta narodowe 

 

ŚWIĘTA NARODOWE            
 

Hasło dnia 

Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów.      
                                                      Prz 14,34 

 

Introit (99) 

Ks:  Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem.  

Zb:  Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.                                Ps 33,12 

Ks:   Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego. 

Zb:  I zaniechaj na nas gniewu swego! 

Ks:  Czyż nie ożywisz nas znowu. 

Zb:  Aby lud Twój rozradował  się w Tobie?                                      Ps 85 
 

Kolekta 

ielbimy Wielbimy Cię, Boże i Ojcze nasz niebiański. * Ty stwo-

rzyłeś człowieka i obdarzasz go ziemską ojczyzną. * Dziękujemy 

Ci, że i naszemu narodowi od wieków świeci światło Słowa Twego i 

towarzyszy nam Twoja dobroć i opieka. * Spraw, abyśmy wdzięczni za 

łaskę Twoją nie zapominali o tym, że jesteśmy w drodze do niebiańskiej 

ojczyzny. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Du-

chem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, * głoście narodom czyny 

Jego. Alleluja!                                                                                  Ps 105,1 
 

Prefacja 

aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, aby-

śmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * 

zawsze i wszędzie dziękowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. * 

Jego Ewangelia wyprowadziła naszych przodków z ciemności do świa-

tłości. * Dobra nowina o Jego krzyżowej ofierze i zmartwychwstaniu 

wskazała na źródło uzdrowienie i pojednania między ludźmi i narodami. 

* Niech moc Jego krzyża działa nadal tam, gdzie brat powstaje prze-

ciwko bratu, a naród przeciwko drugiemu narodowi. * Dzięki Jego łasce 

i odpuszczeniu grzechów możemy znaleźć porozumienie z tymi, z któ-

rymi utraciliśmy wspólny język. * Dlatego wraz z wszystkimi zastępami 

niebios chwalimy Cię i wielbimy, śpiewając na cześć Twoją pieśń 

chwały: 
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Święta narodowe 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

ielbimy Cię, Boże Ojcze, za Twoje miłosierdzie objawione w na-

szym Panu Jezusie Chrystusie. On nam, kroczącym w ciemności 

grzechu wskazał drogę do życia wiecznego. Dziękujemy Ci, że na dro-

gach naszej ziemskiej pielgrzymki pokrzepiasz nas darami tej Świętej 

Wieczerzy. Napełniaj nasze serca Duchem Świętym, abyśmy wszyscy, 

dalecy i bliscy, ponownie przeżywali radość z Jego zmartwychwstania i 

godnie przyjmowali Ciało oraz Krew Twojego Syna. Posilaj swój Ko-

ściół na całym świecie, by zwiastował Chrystusa, a także był światłością 

naszej ziemi ojczystej. Na przyjście Zbawiciela w chwale oczekujemy i 

z całym Kościołem oraz zastępami niebios wołamy: Przyjdź rychło, Pa-

nie! 
 

Anamneza 

więty Boże, z wdzięcznością wspominamy cierpienie i śmierć Syna 

Twego, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyj-

ścia w chwale. Dopomóż, abyśmy nieśli pojednanie między ludźmi, w 

rodzinach, społeczeństwie i między narodami, aby Twój Kościół był solą 

ziemi.  

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej. Alleluja! 

Zb:     Odpuściłeś winę Ludu swego! Alleluja!                                   Ps 85,2 
 

Modlitwa pokomunijna 

obry i miłosierny Ojcze niebiański. * Błogosławiony jest naród, 

który wzywa imienia Twego. * Dziękujemy Ci, że posiliłeś nas da-

rami Twojego Stołu. * Prosimy Cię, pobłogosław  drogi naszego życia 

w ziemskiej ojczyźnie i zachowaj nasz naród od wszelkiego złego. * 

Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
 

____________________ 
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Święto Pracy 

 

NABOŻEŃSTWO O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

DLA PRACY                                                        1 maja        
 

Hasło dnia 

Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych 

utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk naszych!            Ps 90,17 
 

Introit (100) 

Ks:  Panie, jak liczne są dzieła Twoje! Alleluja!  

Zb:  Tyś wszystko mądrze uczynił. Alleluja! 

Ks:  Wszystko oczekuje na Ciebie. 

Zb:  Abyś im dał pokarm w swym czasie. 

Ks:   Gdy dajesz im, zbierają.   

Zb:   Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem.                  Ps 104 
 

Kolekta 

anie Boże, Stwórco wszechświata, * dziękujemy Ci, że pozwalasz 

nam uczestniczyć w dziele kształtowania oblicza tej ziemi. * Pomóż 

nam z łaski swojej wykonywać sumiennie naszą pracę i przez nią chwa-

lić Twoje imię. * Wysłuchaj nas przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, * który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 

Graduale 

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, * dla chwały imienia Twego 

wybaw nas. Alleluja!                                                                    Ps 79,9a 
 

Prefacja 

aprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy 

zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze 

święty, wszechmogący, wieczny Boże. * W jednorodzonym Synu 

Twoim a naszym Panu Jezusie Chrystusie dana jest nam łaska nowego 

stworzenia. * W Nim każdy powszedni dzień pracy staje się świętem 

i modlitwą ku Twojej chwale. * Dlatego wielbiąc Cię za zbawienie 

w Nim dokonane * śpiewamy hymn uwielbienia tak razem wołając: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

anie, święty Boże i pełen majestatu Stwórco! Przynosimy dary 

Twoje, owoc pracy rąk naszych – chleb i wino – aby obchodzić Wie-

czerzę Twego Syna. Wysławiamy Cię za wszystkie cuda, które po dzień 

P 

Z 

P 



Święto Pracy 

 

dzisiejszy dokonują się na świecie. Dziękujemy Ci też za cudowną ta-

jemnicę Twojej miłości objawioną w Jezusie Chrystusie. Prosimy Cię, 

weź nas na nowo w swoje posiadanie i spraw mocą Twego Ducha Świę-

tego, abyśmy przez całe swoje życie i pracę tak Ciebie uwielbiali, jak 

Cię uwielbiał Twój Syn, gdy był na ziemi. Dziękujemy Ci, że przez 

Niego zgromadziłeś nas w swoim Kościele i teraz zaprosiłeś do tego 

Stołu łaski i przebaczenia. Pobłogosław nam spożywanie darów Jego 

Ciała i Krwi. Oczekujemy na wielki dzień przyjścia Syna Twego w mocy 

i chwale, błagając wraz z całym Kościołem: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

oże Ojcze, z wdzięcznością wspominamy Syna Twego Jezusa Chry-

stusa, przez którego jesteśmy uczestnikami nowego życia. Wraz ze 

wszystkimi wierzącymi, którzy każdego dnia żyją z Twej łaski, miłości 

i przebaczenia, i którzy jak my są uczestnikami Ciała i Krwi Syna Two-

jego, oddajemy Ci cześć i chwałę, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedno-

ści Ducha Świętego, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego śmierć 

głosimy, Jego zmartwychwstanie wyznajemy i oczekujemy na dzień ob-

jawienia się pełni Jego chwały. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego. Alleluja! 

Zb:     A dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Alleluja!               Ps 90,17 

 

Modlitwa pokomunijna 

oże nasz i Ojcze, * posileni darami Ciała i Krwi Twego Syna po-

kornie Cię prosimy, abyśmy naszym codziennym życiem i pracą 

świadczyli o miłości, którą wlałeś w nasze serca, i cieszyli się owocami 

trwałego pokoju. * Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 
____________________ 
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Nabożeństwo dla górników 

 

NABOŻEŃSTWO DLA GÓRNIKÓW         4 grudnia       
 

Hasło dnia 

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną.                                                                                                                           
                                                                                                                       Ps 23,4 

 

Introit (101) 

Ks:  Ja pójdę przed tobą i dam ci schowane w mroku skarby.  

Zb:   Abyś poznał, że Ja jestem Panem.                                      Iz 45,2.3 

Ks:   O Panie, racz zbawić. 

Zb:  O Panie, racz poszczęścić!  

Ks:   Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry.   

Zb:   Albowiem łaska Jego trwa na wieki!                                         Ps 118 
 

Kolekta 

oże wszechmogący, Ty znasz nasze serca i drogi życia. * Otaczasz 

nas z przodu i z tyłu, prowadzisz nas swoją ręką. * Dziękujemy Ci, 

że powołałeś nas do życia w bliskości z Tobą i możemy czuć się bez-

pieczni w Twojej dłoni – tu na tym miejscu, ale także pod ziemią, 

w miejscu naszej pracy. * Ty wiesz, czego potrzebujemy, dlatego pro-

simy Cię o błogosławieństwo Twoje. * Wysłuchaj nas przez Jezusa 

Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki 

wieków. 
 

Graduale 

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, * dla chwały imienia Twego 

wybaw nas.  Alleluja!                                                                              Ps 79,9a 
 

Prefacja 

aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 

abyśmy Tobie, Boże nasz jedyny *, zawsze i wszędzie nieśli dzięk-

czynienie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. * On, Zbawiciel nasz 

(Ratownik nasz), oddał za nas swe życie i jako dobry Pasterz (Sztygar) 

prowadzi nas po ścieżkach (w chodnikach) naszych. * Bezpieczni w 

Jego ręku, pełni wdzięczności i nadziei * razem z aniołami i wszystkimi 

zbawionymi * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

 

 
 

 

 

B 
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Nabożeństwo dla górników 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

więty Boże, gromadzisz nas przy stole Syna Twojego. Dajesz nam 

Ewangelię zbawienia, karmisz nas Słowem swoim i dajesz posilenie 

darami nieprzemijającymi. Poświęć mocą Ducha Świętego nasze serca, 

obdarz je żywą wiarą, abyśmy w darach Twoich mogli skosztować jak 

jesteś dobry i  spożyć prawdziwe ciało i krew Syna Twojego. Wysłuchaj 

nas, dobry Ojcze, gdy oczekujemy na spotkanie z Synem Twoim, tu i 

teraz, a także w dniu ostatecznym w chwale, i z całym Twoim Kościołem 

świętym wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

oże Ojcze, z wdzięcznością wspominamy łaskę Twoją i zbawienie, 

którym obdarzasz nas przez Jezusa Chrystusa. Uwielbiamy Cię za 

dar nowego życia, którego doświadczamy dzięki zmartwychwstaniu 

Pana naszego. Oczekujemy na Jego objawienie się w pełni chwały, już 

teraz radośnie Cię wielbiąc i niosąc Tobie nieustanne dziękczynienie. 

Zjednocz nas przy stole Pana naszego, tu na tym miejscu, i tam we 

wieczności. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego. Alleluja! 

Zb:     A dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Alleluja!        Ps 90,17 
 

Modlitwa pokomunijna 

oże, nasz Ojcze, * posiliłeś nas darami Ciała i Krwi Syna Twego. * 

Prosimy Cię, aby ten pokarm życia wiecznego wzmocnił nas w wie-

rze i miłości. * Daj nam na drogach życia naszego doświadczać jak do-

bry jesteś dla nas i doprowadź nas do Królestwa Twego. * Przez Chry-

stusa, Pana i Zbawiciela naszego. 
 

____________________ 
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Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego 

 

NABOŻEŃSTWO NA ROZPOCZĘCIE  

ROKU SZKOLNEGO                            
 

Hasło dnia 

Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość.                         Prz 3,13 
 

Introit (102) 

Ks:   Panie, naucz mnie czynić wolę swoją.   

Zb:   Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi!  
                                                                    Ps 143,10 

Ks:   Ręce Twoje uczyniły mnie i ukształtowały. 

Zb:  Daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich!       Ps 119,73 

Ks:   Z całego serca szukam Ciebie.   

Zb:  Nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich!                          Ps 119,10 
 

Kolekta 

jcze prawdy i poznania, dziękujemy Ci za wszystkie przejawy Twej 

mądrości, którą nam objawiasz. * Prosimy, otwórz nasze oczy na 

nowe wyzwania, które stawiasz przed nami. * Otwórz nasze serca i my-

śli, abyśmy z radością przyjmowali to, czego mamy się nauczyć i byli 

rzetelnymi zarządcami Twoich darów. * Daj nam wszystkim zapał i 

mocną wiarę, byśmy swoim życiem oddawali Ci cześć i chwałę. * Wy-

słuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, 

żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Panie, Ty jesteś błogosławiony, * naucz mnie ustaw Twoich. Alleluja!                                                                                               
                                                                                                   Ps 119,12 

 

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 na-

szego. * On jest ucieleśnieniem Twej mądrości i wprowadza nas we 

wszelką prawdę, * dzięki której poznajemy, że jesteśmy grzesznikami 

i potrzebujemy Bożego wybawienia. * Dlatego z wszystkimi zastępami 

niebios śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 

 

 
 

O 
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Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

ziękujemy Ci, Boże Ojcze, że w swej dobroci i mądrości obdaro-

wałeś nas zbawieniem w Jezusie Chrystusie. W Nim poznajemy 

sens i cel naszego życia. Prosimy Cię, niech Duch Święty uczy nas, iż w 

tych oto darach – w chlebie i winie – przyjmujemy Ciało i Krew naszego 

Pana. Prosząc, abyś każdego dnia wzmacniał naszą wiarę, wołamy z ca-

łym Kościołem: Przyjdź rychło, Panie. 
 

Anamneza 

więty i mocny Panie, wspominamy Twą ofiarę na krzyżu, którą świat 

uważa za głupstwo. Wspominamy Twe zmartwychwstanie, które jest 

zgorszeniem dla tego świata. Razem z całym Kościołem oczekujemy na 

Twoje przyjście, gdy przed Tobą skłoni się każde kolano na niebie, na 

ziemi i pod ziemią. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Jak zachowa młody człowiek w czystości życie swoje? Alleluja! 

Zb:     Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Alleluja!               Ps 119,9 
 

Modlitwa pokomunijna 

więty wszechwiedzący Boże, * z wdzięcznością chwalimy Cię za 

dary, którymi nas obdarzyłeś i umocniłeś naszą wiarę. * Daj, abyśmy 

w ich mocy kroczyli oraz byli światłem i solą dla tego świata. * Uwielbij 

się w swoim Kościele, teraz i na wieki. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana 

naszego. 
 

____________________ 
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Nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 

 

NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE  

ROKU SZKOLNEGO                       
 

Hasło dnia 

Prawda jest treścią Słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok.                                                                                                    
                                                                                                                 Ps 119,160 

 

Introit (103) 

Ks:   Wysławiajcie Pana nad pany. Alleluja!   

Zb:   Albowiem na wieki trwa łaska Jego! Alleluja!                   Ps 136,3 

Ks:   Błogosławieni, którzy strzegą prawa. Alleluja! 

Zb:  W każdym czasie wykonują sprawiedliwość. Alleluja!      Ps 106,3 

Ks:   Ojcze! Poświęć ich prawdzie Twojej! Alleluja! 

Zb:  Słowo Twoje jest prawdą! Alleluja!                                          J 17,17 
 

Kolekta 

szechmogący Boże, miłosierny Ojcze. * Dziękujemy Ci, że w mi-

nionym roku szkolnym pozwalałeś nam poznawać świat, który 

stworzyłeś i Słowo, które nam dałeś. * Prosimy Cię, umacniaj w nas 

wiarę i prowadź, abyśmy wszystkie Twe nauki zachowali w sercach na-

szych. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 

Świetym żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Niech wesprze mnie ręka Twoja, * gdyż wybrałem przykazania Twoje. 

Alleluja!                                                                                                   Ps 119,173 
 

Prefacja 

aprawdę godną i sprawiedliwą jest rzeczą,  ⃰ abyśmy Tobie składali 

dziękczynienie * i Ciebie Ojcze nasz w modlitwach i pieśniach sła-

wili.  ⃰ Ty posłałeś Syna swego, który zaprasza do siebie także dzieci, a 

dla nas wszystkich jest Panem i Nauczycielem. * Dlatego wraz z chó-

rami niebiańskimi głosimy Twoją chwałę, tak razem śpiewając: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

ielbimy i chwalimy Cię, Boże Wszechmogący, dawco życia. Od 

Ciebie pochodzi wszelka mądrość i poznanie. Spraw, aby tak jak 

chleb i wino w Ciało i Krew przetworzone zostały, również nasze serca 

i umysły poddały się woli Twojej i odrodzone zostały w mocy Ducha 

Świętego. Przemija świat, trwa Królestwo Twoje. Przyjdź rychło, Panie! 

W 

Z 

W 



Nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 

 

 

Anamneza 

obry Panie nasz i Stwórco, wspominając zbawczą mękę i śmierć 

Jezusa Chrystusa, dziękujemy za Jego zmartwychwstanie i oczeku-

jemy na Jego powtórne przyjście w chwale. Błagamy Ciebie, dobry Oj-

cze, abyś mocą Słowa swego gromadził tych, których powołałeś do no-

wego życia i nauczał ich swoim Słowem, abyśmy wszyscy, gdy taka bę-

dzie Twoja wola, mogli radować się wiecznie 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. 
 

Antyfona 

Ks:   Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Alleluja!   

Zb:   Albowiem łaska Jego trwa na wieki! Alleluja!                (Ps 106,1)  
 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący Boże, odwieczny Ojcze niebiański.  ⃰ Dziękujemy 

Ci, że nakarmiłeś nas chlebem życia wiecznego i napoiłeś krwią 

oczyszczenia.  ⃰ Prosimy Cię, daj nam mądrość w zastosowaniu tego cze-

gośmy się nauczyli, abyśmy byli wzorem w wierze, nadziei i miłości.  ⃰ 

Przez Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna Twego, Pana naszego.   
 

____________________ 
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Konfirmacja 

 

KONFIRMACJA                  
 

Hasło dnia 

Jezus Chrystus mówi: Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem.   
                                                                                                           J 15,16a 

 

Introit (104) 

Ks:   Panie! Słowo Twoje trwa na wieki. [Alleluja!]  

Zb:   Niewzruszone jak niebiosa. [Alleluja!]  

Ks:   Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim. 

Zb:  I światłością ścieżkom moim! 

Ks:  Przysiągłem i potwierdzam:  

Zb:   Chcę strzec Twoich praw sprawiedliwych.                            Ps 119 
 

Kolekta 

anie i Boże wszechmogący! * Uwielbiamy imię Twoje za łaskę zba-

wienia, która objawia się nad nami. * Spraw, abyśmy w tym dniu 

ślubowania wierności Tobie, poruszeni zostali mocą Ducha Twojego. * 

Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świę-

tym żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Pan pamięta o nas, będzie błogosławił. * Będzie błogosławił tym, którzy 

się boją Pana. Alleluja!                                                    Ps 115,12a.13a 
 

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. * Albowiem w Chrzcie Świętym dajesz nam udział w Jego 

śmierci, i w Jego zmartwychwstaniu, * ofiarując nam od-puszczenie 

grzechów, życie i zbawienie. * Dlatego zastępy Aniołów uwielbiają 

Twój majestat, * wysławiają Cię moce * i lękają się potęgi. * Pozwól, 

aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń 

chwały: 
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Konfirmacja 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

ziękujemy Tobie, Boże wszechmogący, że przez Ducha swojego 

uczyłeś nas posłuszeństwa Twojej woli i poznania zbawiennej 

prawdy. Niechaj będzie Tobie za to chwała i uwielbienie! Prosimy Cię, 

zachowaj nas w wierze w Syna Twojego i spraw, abyśmy każdego dnia 

składali żywe świadectwo o ufności i nadziei naszej. Poświęć nas i te 

dary mocą Ducha Świętego i prowadź wszystkie dzieci Twoje do nie-

biańskiej ojczyzny, skąd Zbawiciela oczekujemy i pokornie prosimy: 

Przyjdź, rychło Panie. 
 

Anamneza 

spominając ofiarę Syna Twego na krzyżu Golgoty, Jego zmar-

twychwstanie i uwielbienie, prosimy abyśmy i my byli zawsze 

gotowi żyć dla sprawy Twego Kościoła. Błogosław lud Twój na ziemi, 

wszystkich ludzi dobrej woli i obdarz pokojem naród i Ojczyznę naszą. 

Daruj swoje błogosławieństwo domom i rodzinom naszym, aby w nich 

mieszkały zgoda i serdeczna miłość. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Bądź wierny, aż do śmierci. Alleluja! 

Zb:   A dam ci koronę żywota. Alleluja!                                     Obj 2,10 
 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący Boże, miłosierny Ojcze! * Dziękujemy Tobie, że 

wspominając Chrzest święty, mogliśmy ślubować wierność Tobie 

i Kościołowi Twemu, w którym karmisz nas Ciałem i Krwią swego Syna 

i umacniasz swoim Słowem.* Prowadź nas przez życie w wierze, nadziei 

i miłości, abyśmy mogli Cię oglądać twarzą w twarz w Twoim Króle-

stwie. * Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana 

naszego. 
 

____________________ 
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Ślub kościelny 

 

ŚLUB KOŚCIELNY 
 

Hasło dnia 

Bóg jest miłością. jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawza-

jem się miłować.                                                                              1 J 4,8.11 
 

albo: 

Niech Pan, ześle wam pomoc ze świątyni i niech was wesprze z Syjonu! 

Niech wam da to, czego pragnie serce wasze, i niech wypełni każdy wasz 

zamysł!                                                                           Ps 20,3.5 
 

Kolekta 

szechmogący Boże i Ojcze, * Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę 

dla siebie wzajemnie, i pobłogosławiłeś ich małżeństwo. * Dla-

tego prosimy Cię, okaż swoje miłosierdzie i dobroć tym, którzy ufni 

Twoim obietnicom dzisiaj wstępują w święty związek małżeński. * Wy-

słuchaj nas przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Du-

chem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Bóg jest miłością, * miłujmy się wzajemnie, jak Bóg nas umiłował. Al-

leluja!                                                                                  wg 1 J 4,8.11 
 

albo: 

Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas * i miłość Jego doszła 

w nas do doskonałości.Alleluja!                                                1 J 4,12 
 

Prefacja 

aprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy 

zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie i wysławiali Twoją 

wielką miłość. * Panie, Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, * 

przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * Ty z miłości zwarłeś ze swoim 

ludem nowe przymierze, * aby odkupiony przez śmierć i zmartwych-

wstanie Twego Syna, * otrzymał w Nim uczestnictwo w Boskiej naturze 

* i stał się współdziedzicem Jego chwały w niebie. * Miłość małżeńską 

uczyniłeś znakiem tego przymierza, * i wprowadzasz nas w plany Two-

jej zbawczej miłości. * Dlatego z Aniołami i Archaniołami oraz ze 

wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wo-

łając: 
 

W 

Z 



Ślub kościelny 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

wielbiamy Cię Panie i śpiewamy na Twoją cześć pieśni chwały. Ty 

wszystko stworzyłeś: niebiosa i ziemię, świat widzialny 

i niewidzialny. Stworzyłeś ludzi, aby żyli dla siebie wzajemnie jako 

mężczyzna i kobieta. Dziękujemy Ci, że wolno nam żyć na tym świecie 

z pełni Twoich wspaniałych darów. Dziękujemy Ci, że zmiłowałeś się 

nad całym rodzajem ludzkim, aby nie musiał pozostać w grzechu 

i śmierci. A w Jezusie Chrystusie obdarowałeś nas swoim świętym 

Słowem. Dziękujemy Ci za odkupienie, jakiego Twój Syn dokonał za 

nas i dla nas na krzyżu Golgoty. Zgromadzeni w Jego imieniu i na Jego 

pamiątkę, prosimy Cię, Panie, daj nam swojego Ducha Świętego, 

poświęć i odnów nas zupełnie na ciele i na duszy, abyśmy pod 

postaciami tego chleba i wina przyjęli, dla naszego zbawienia, Ciało 

i Krew Jezusa Chrystusa. Na Jego przyjście dziś oczekujemy i dlatego 

wołamy, jak pierwsi chrześcijanie: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

jcze święty, wspominając mękę i śmierć Twojego Syna, uwiel-

biamy 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 zbawie-

nia. Złącz przy stole Twojego Syna wszystkich, którzy Ciebie kochają, 

choć są jeszcze pomiędzy sobą rozdzieleni. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry. Alleluja! 

Zb:   Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Alleluja!                    
 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący Panie nasz i Boże! * Mocą tego Sakramentu 

podtrzymuj z ojcowską dobrocią związek, który ustanowiłeś 

w swojej opatrzności. * Niech ci nowożeńcy przez Ciebie złączeni 

świętym węzłem i posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna, żyją 

w zgodzie, wierni jednej miłości. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana 

naszego. 

U 
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W 



Przed wyborami na urząd kościelny 

 

PRZED WYBORAMI NA URZĄD KOŚCIELNY  
(Biskupa, Proboszcza, Radców)                  
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Błogosławiony człowiek, który ma siłę w Tobie.                            Ps 84,6a 
 

Introit (105) 

Ks:   Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje wieść rado-

sną. [Alleluja!]  

Zb:   Który ogłasza zbawienie. [Alleluja!]                                          Iz 52,7 

Ks:   Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. 

Zb:   Jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy.       Rz 1,16 

Ks:  Będę opowiadał imię Twoje, braciom moim.  

Zb:   Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia.                                 Ps 22,23 
 

Kolekta 

anie, Boże, Ojcze nasz niebiański, * dziękujemy Ci za społeczność 

Kościoła, którego możemy być częścią. * Ty powołujesz nas według 

woli swojej i chcesz, aby każdy znalazł swoje miejsce w ciele Jezusa 

Chrystusa. * Obdarz nas duchem mądrości, roztropności i odpowiedzial-

ności, aby i przez nasze decyzje działa się wola Twoja. * Przez naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje 

na wieki wieków. 
 

Graduale 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * na chwałę Jego w zgromadzeniu wier-

nych! [Alleluja!]                                                                            Ps 149,1 
 

Prefacja 

aprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy 

zawsze i wszędzie Tobie dziękowali,* święty Ojcze, wieczny Boże 

* przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. * On jest kamieniem węgiel-

nym, na którym chcemy budować społeczność Kościoła. * On też obda-

rzył nas różnorodnymi darami, * abyśmy składali świadectwo o Twojej 

miłości i łasce. * Dlatego i my, pełni wdzięczności, * zjednoczeni z anio-

łami i wszystkimi chórami niebios, * śpiewamy na cześć Twoją pieśń 

chwały: 
 

 

P 

Z 



Przed wyborami na urząd kościelny 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

więty jesteś Panie Boże. Gromadzisz nas przy Stole, gdzie przygoto-

wałeś nam pokarm życia wiecznego. Poświęć nas i te dary mocą Du-

cha Świętego. Tak jak całe chrześcijaństwo na ziemi powołujesz, zgro-

madzasz, oświecasz, poświęcasz i w wierze w Jezusa Chrystusa utrzy-

mujesz, tak zachowuj nas w jedności, aż do ponownego przyjścia Two-

jego Syna, na którego czekamy, wołając: Przyjdź, rychło, Panie!  
 

Anamneza 

oże, niebiański Ojcze, wspominając dziś mękę i śmierć Twojego 

Syna, uwielbiamy Jego chwalebne zmartwychwstanie i wniebo-

wstąpienie, oraz oczekujemy na Jego powtórne przyjście w chwale. 

Złącz nas przy stole Chrystusa, tu w doczesności i tam, w wieczności. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Panie, spraw abyśmy trwali  w nauce apostolskiej. [Alleluja!] 

Zb: I we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. [Alleluja!]          
                                                                        Dz 2,42 

 

Modlitwa pokomunijna 

ziękujemy Ci, Panie, za pokarm życia wiecznego, którym nas na-

syciłeś. * Obdarzaj nas talentami, do składania świadectwa, aby-

śmy byli wiarygodni przed tym światem. * O to Cię prosimy, przez Je-

zusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 
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Ordynacja, Konsekracja, Instalacja 

 

ORDYNACJA — KONSEKRACJA 
(Wyświęcenie biskupa, księdza, diakona) 
 

 

INSTALACJA   
(biskupa, proboszcza, radców)               
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego.                                                                 1 Kor 1,9 
 

Introit (106) 

Ks:   Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną 

wieść. [Alleluja!]  

Zb:   Który ogłasza zbawienie. [Alleluja!]                                     Iz 52,7 

Ks:   Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. 

Zb:  Jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy.       Rz 1,16 

Ks:  Będę opowiadał imię Twoje, braciom moim.  

Zb:   Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia.                                 Ps 22,23 
 

Kolekty 

anie Boże, Pasterzu ludu swojego, * Ty wybrałeś brata naszego, aby 

w Twojej owczarni pasł owieczki Twoje oraz karmił je Słowem 

Twoim i Sakramentami Świętymi. * Spraw, aby w tej służbie zawsze 

umacniał w wierze swoich braci i siostry, * a Kościół przez nią był z 

Tobą zjednoczony w miłości, prawdzie i pokoju. * Przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą i z Duchem Świętym, 

żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. 

 

2. (Wyświęcenie siostry diakonisy) Boże, Ojcze nasz wszechmogący, * Twój 

Syn Jezus Chrystus wzywał swoich uczniów, aby służyli innym, a nie 

aby im służono. * Spraw, prosimy Cię, aby Siostra (Siostry), której (któ-

rym) dzisiaj powierzasz służbę diakonacką, służyła (służyły) w miłości 

tym wszystkim, których postawisz na drogach jej (ich) życia. * O to Cię 

prosimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, * który z Tobą i z 

Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.  
 

 

 

P 



Ordynacja, Konsekracja, Instalacja 

 

3. (Konsekracja biskupa) Boże, Pasterzu Ludu swojego, * Ty wybrałeś swo-

jego sługę księdza N. biskupem, aby w Twojej owczarni przewodził na-

szemu Kościołowi (naszej Diecezji). * Wysłuchaj nasze modlitwy i 

spraw, aby w biskupim posługiwaniu zawsze umacniał w wierze swoich  

braci i siostry, * a Kościół cały przez jego posługiwanie niech będzie z 

Tobą zjednoczony w miłości, prawdzie i pokoju, aby Lud Twój w Tobie 

znalazł Pasterza dusz swoich, prawdę i życie wieczne. * Przez naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą i z Duchem Świę-

tym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

4. (Instalacja proboszcza) Panie i Boże nasz, prosimy Cię pokornie: * wes-

przyj łaskawie sługę swego prawicą niebiańskiej swej pomocy, aby mi-

łował Cię z całego serca i otrzymał z Twojej hojnej ręki wszystko, o co 

Cię pokornie błaga. * Wysłuchaj nas, przez Syna Twojego Jezusa Chry-

stusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Służcie Panu z radością. * Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. 

[Alleluja!]                                                                                        Ps 100,2 
 

Prefacja 

aprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy  

zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, święty 

Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże * przez Jezusa Chrystusa, naszego 

Pana. * On bowiem zbudował Kościół swój przez służbę apostołów i 

proroków oraz męczenników i ewangelistów, * a także tych wszystkich, 

którzy świadectwem swego życia w tym świecie wysławiali Jego imię. 

* Pozwól, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i śpiewały na cześć 

Twoją pieśń chwały:  
 

Modlitwa Eucharystyczna 

ysławiamy Cię, Boże, od Ciebie życie nasze mamy. Przez Syna 

swojego Jezusa Chrystusa dopełniasz w nas dzieła stworzenia. 

Spraw, by jak chleb i winno stają się Ciałem i Krwią Twego Syna, tak 

nasze serca przemienione zostały i odrodzone w mocy Ducha Świętego. 

A tak zjednoczeni ze wszystkimi wierzącymi w Chrystusa, prosimy o 

Jego powtórne przyjście i wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

 

 
 

Z 
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Ordynacja, Konsekracja, Instalacja 

 

Anamneza 

oże, Ojcze nasz niebiański, wspominając zbawczą mękę i śmierć 

Twojego Syna, uwielbiamy Jego zmartwychwstanie i wniebowstą-

pienie, oraz oczekujemy na Jego powtórne przyjście w chwale. Prosimy 

Cię, spraw aby wszyscy, którzy przyjmują Jego ciało i krew stali się jed-

nym ciałem w Chrystusie. Zgromadź swój Kościół ze wszystkich stron 

świata i ze wszystkich narodów, abyśmy wraz ze wszystkimi wierzą-

cymi mogli obchodzić wielką 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. 
 

Antyfona 

Ks: Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. [Alleluja!] 

Zb:    Ludowi, który się urodzi. [Alleluja!]                          Ps 22,31b.32b 
 

Modlitwy pokomunijne 

anie Boże, Stwórco wszechrzeczy, wszechpotężny i odwieczny. * 

Daj, by dary Twojego Syna, Ciało i Krew, które spożyliśmy, posiliły 

nas i umocniły w wierze i do służby w Twej winnicy, abyśmy wydawali 

dobry owoc każdego dnia, który nam ofiarujesz. * Przez Jezusa Chry-

stusa, Pana naszego. 
 

____________________
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Zgromadzenie kościelne 

 

ZGROMADZENIE KOŚCIELNE   
(Synod, konferencja duchownych  

lub innych pracowników Kościoła)                                                  
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do do-

brych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich cho-

dzili.                                                                                                                 Ef 2,10 
 

Introit (107) 

Ks:  Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje wieść rado-

sną. [Alleluja!]  

Zb:   Który ogłasza zbawienie. [Alleluja!]                                          Iz 52,7 

Ks:   Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. 

Zb:   Jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy.       Rz 1,16 

Ks:  Będę opowiadał imię Twoje, braciom moim.  

Zb:  Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia.                                 Ps 22,23 
 

Kolekty 

oże i Ojcze łaskawy, * dziękujemy Ci, że powołałeś Kościół swój 

na ziemi, nieustannie go miłujesz i obdarzasz darami Ducha Świę-

tego. * Spraw w łasce swojej, abyśmy nigdy nie zapomnieli o naszym 

powołaniu i z oddaniem wiernie Ci służyli. * Niechaj Kościół Twój bę-

dzie solą ziemi i światłością świata. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chry-

stusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 
 

2. (o zgromadzonych) Boże, Ty jesteś Rządcą i Opiekunem swojego Ko-

ścioła, * daj Twoim sługom zgromadzonym na Synodzie (albo podać na-

zwę zgromadzenia) ducha rozumu, prawdy i pokoju, aby gorliwie starali się 

poznać Twoją wolę i ją wypełniali. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chry-

stusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * na chwałę Jego w zgromadzeniu wier-

nych! [Alleluja!]                                                                                 Ps 149,1 
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Zgromadzenie kościelne 

 

Prefacja 

aprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy 

Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wysławiali, * Panie, Ojcze 

niebiański, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Je-

zusa Chrystusa. * On to cudownie sprawił, że przez śmierć swoją i zmar-

twychwstanie zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci, i we-

zwani do chwały. * Jesteśmy bowiem rodem wybranym, królewskim ka-

płaństwem, narodem świętym, ludem wykupionym * i wszędzie głosimy 

wszechmoc Twoją, Boże, * który nas powołałeś z ciemności do swojej 

cudownej światłości. * Dlatego z aniołami i archaniołami * i z wszyst-

kimi chórami niebios, * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi śpiewając: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

aprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworze-

nie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą 

Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gro-

madzisz swój lud, aby na całej ziemi jednoczył się przy Twoim Stole. 

Przez 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 Twoich godnie spożyli Ciało i 

Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa, wydane za nas na śmierć krzy-

żową. Na Jego przyjście czekamy i wraz z całym świętym Kościołem 

wszystkich czasów wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

anie, z dziękczynieniem wspominamy wszystkie dobrodziejstwa 

i wszelką chwałę Twoją, jawną od założenia świata. W szczególno-

ści wspominamy Syna Twego, Jezusa Chrystusa, który w wiernej służbie 

złożył życie swoje na świętą, niewinną ofiarę, a pamiątkę swej śmierci 

w Wieczerzy Świętej zostawił Tobie na chwałę, a nam ku zbawieniu. 

Spraw, prosimy, by wszyscy, którzy przyjmują Jego ciało i krew stali się 

jednym ciałem w Chrystusie. Zgromadź swój Kościół ze wszystkich 

stron świata i ze wszystkich narodów, abyśmy wraz ze wszystkimi wie-

rzącymi mogli obchodzić wielką 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. 

 

 

Z 

Z 
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Zgromadzenie kościelne 

 

Antyfona 

Ks: O, jak dobrze i miło. [Alleluja!] 

Zb:   Gdy bracia  w zgodzie mieszkają! [Alleluja!]                    Ps 133,1 
 

Modlitwa pokomunijna 

oże, Ojcze nasz niebiański! * Wielbimy Cię, że pokrzepiłeś nas sa-

kramentem Ciała i Krwi swojego Syna. * Spraw, by serca nasze 

były otwarte dla tych, których spotykamy w kościele i na ulicy, w pracy 

i podczas odpoczynku, * aby wszyscy widzieli, że jesteśmy dziećmi 

Twoimi, które Ty obdarzasz wiarą i nadzieją, a dotknięci Twoją miłością 

chwalili imię Twoje. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 
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Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa 

 

ŚWIĘTO BRATNIEJ POMOCY  

IMIENIA KRÓLA GUSTAWA ADOLFA             
 

Hasło dnia 

Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.      Ga 6,10 
 

Introit (108) 

I 

Ks:    Błogosławieni miłosierni. Alleluja!  

Zb:    Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Alleluja! 

Ks:    Pan buduje Jeruzalem. Alleluja! 

Zb:   Zgromadza rozproszonych Izraela. Alleluja! 

Ks:    Uzdrawia tych, których serce jest złamane. Alleluja! 

Zb:   I zawiązuje ich rany. Alleluja!                                                  Ps 147 

II 

Ks:  Choćby się góry poruszyły i pagórki zachwiały. Alleluja! 

Zb:    Jednak moja łaska nie opuści cię. Alleluja!                             Iz 54,10 

Ks:    Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg. Alleluja! 

Zb:    Łaski i chwały Pan udziela. Alleluja! 

Ks:    Nie odmawia tego, co dobre. Alleluja! 

Zb:     Tym, którzy żyją w niewinności. Alleluja!                                  Ps 84 
 

Kolekta 

anie nasz i Boże, Ojcze miłosierdzia! * Dziękujemy Ci za wszelkie 

dobra, którymi nas codziennie obdarzasz. * Pomóż nam, byśmy 

zawsze pamiętali o błogosławieństwie, jakim jest pomoc potrzebującym. 

* Daj, by nasze serca nie były zamknięte na los ludzi wokół nas. * Wy-

słuchaj nas w Duchu Świętym przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
 

Graduale 

Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, * a wierni Twoi niech 

Ci błogosławią! Alleluja!                                                   Ps 116,15.17 
 

Prefacja 

aprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy 

Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wysławiali, * Panie, Ojcze 

niebiański, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Je-

zusa Chrystusa. * On to będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, * aby-

śmy pełnią Jego ubogaceni zostali i stali się dla bliźnich świadkami Twej 

P 

Z 



Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa 

 

miłości. * Dlatego dołączamy swój głos do chóru wszechświata, * by 

chwalić i wielbić święte imię Twoje, tak razem śpiewając: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

anie, Boże nasz łaskawy, w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu naszym 

wyciągnąłeś do nas pomocną dłoń i wydobyłeś nas z dołu naszej du-

chowej nędzy i niemocy, obdarowując godnością i wolnością dzieci 

swoich. Przez krzyż i zmartwychwstanie Syna swojego wywiodłeś nas z 

ciemności grzechu i śmierci do światłości Królestwa Twojej chwały. Po-

sil darami Ciała i Krwi Syna Twojego serca i dusze nasze, i otwieraj je 

na potrzeby naszych bliźnich. Napełnij nas Duchem swojej miłości, by-

śmy z radością służyli dobrami, którymi z łaski swojej nas obdarzyłeś. 

Wszystko na tym świecie jest bowiem tak ulotne i nietrwałe, ale stałym 

i pewnym jest Twoje Królestwo. Dlatego wraz z wiernymi wszech cza-

sów wołamy: Panie, przyjdź! 
 

Anamneza 

 ciszy i skupieniu skłaniamy się przed tą wielką tajemnicą wiary, 

wspominając śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, gło-

sząc radosną wieść o triumfie Jego zmartwychwstania i oczekując Jego 

powtórnego przyjścia w chwale, jako Króla królów i Pana panów. 

Przez Niego, w którym, Ojcze, darowałeś nam wszystko, 

niechaj będzie Tobie cześć i chwała, 

w jedności Ducha Świętego, teraz i po wszystkie czasy. 
 

Antyfona 

Ks:  Dobrze czyńmy wszystkim. Alleluja! 

Zb:  A najwięcej domownikom wiary. Alleluja!                             Ga 6,10 
 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący Boże nasz i Panie! * Dziękujemy Ci, że posiliłeś 

nasze dusze łaską swego Sakramentu. * Pomóż nam, byśmy i my 

posilać mogli miłością od Ciebie i darami Twojej łaski tych, pośród któ-

rych nas postawiłeś. * Wysłuchaj nas przez Pana naszego Jezusa Chry-

stusa w  Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
 

____________________ 
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Poświęcenie kościoła 

 

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA  
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha 

i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła 

radośnie do Boga żywego.                                                           Ps 84,2.3 
 

Introit (109) 
introit śpiewany jest przed zamkniętą bramą kościoła: 
 

Bp: Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, 
uderza kluczem o bramę 

Zb: A wejdę w nie i złożę dzięki Panu! 

Bp: Oto jest brama Pana,                                        
uderza kluczem o bramę 

Zb:  Którą wejdą sprawiedliwi. 

Bp:  Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał  
uderza kluczem o bramę 

Zb:  I stałeś się zbawieniem moim.                             z Psalmu 118,19-21 
 

Bp:  Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

Zb:  Jak było od początku, jak jest i jak będzie, na wieki wieków. 

Amen. 
 

Kolekta 

szechmogący, wieczny Boże! * Pobłogosław i poświęć ten dom 

łaską swoją świętą. * Obdarz nas swoją obecnością w Słowie i Sa-

kramencie * i spraw, aby każdy kto na tym miejscu do Ciebie będzie się 

modlić, doznał Twej pomocy, miłości i łaski. * Prosimy Cię o to przez 

Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na 

wieki wieków. 
 

Graduale 

Panie! Umiłowałem mieszkanie domu Twego, * i miejsce przebywania 

chwały Twojej. [Alleluja!]                                                                   Ps 26,8 
 

Prefacja 

aprawdę godną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 

Ciebie, miłosierny i wiekuisty Panie, * zawsze i wszędzie, także i tu 

na tym nowym miejscu, wielbili i chwalili przez Jezusa Chrystusa, Pana 
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naszego. * Ty mocą Ducha Świętego zbierasz nas jako żywe kamienie i 

budujesz z nas Kościół *, do którego włączyłeś nas przez Chrzest 

Święty, abyśmy na zawsze do Ciebie należeli i wypełniali wolę Twoją. 

* Dlatego i my wraz z chórami anielskimi pragniemy śpiewać na cześć 

Twoją pieśń chwały: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

ychwalamy i wielbimy Cię, Boże i Ojcze, że okazujesz cierpli-

wość i łaskę nam, niegodnym i grzesznym. Ty posłałeś swego 

Syna, aby nam objawił Twoją wolę i wybawił nas od grzechu i śmierci. 

Ty mocą Ducha Świetego pragniesz odnawiać i uświęcać serca nasze, 

aby ci którzy wierzą nie zginęli, ale zamieszkali w Twoim niebiańskim 

domu. Oto do Ciebie wznosimy wraz z całym Kościołem swe błagania i 

oczekując przyjścia Syna Twego, wołamy: Przyjdź rychło Panie!  
 

Anamneza 

oże i Stwórco nasz, oto w myślach i w sercach swoich zachowu-

jemy pamięć o zbawczej męce i śmierci Syna Twego. Wielbimy Cię 

i radujemy się z Jego zmartwychwstania, i wyczekujemy Jego przyjścia 

w chwale. Prosimy Cię, gromadź nas w tych murach jako dzieci swoje, 

abyśmy zjednoczeni mocą Ducha Świętego przeżywali tu przedsmak 

niebiańskiej uczty radości. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu. [Alleluja!] 

Zb: I wysławiam imię Twoje za łaskę i wierność Twoją. [Alleluja!]       
                                                                          Ps 138,2 

 

Modlitwa pokomunijna 

iłosierny Ojcze, wszechmogący Panie. * Ty każdego dnia obda-

rzasz nas obfitością swego dobra. * Napełniasz nas poprzez Słowo 

swoje nadzieją i wiarą, żywisz nas chlebem i winem, Ciałem i Krwią 

Twojego Syna. * Spraw, aby ta społeczność Stołu po raz pierwszy prze-

żywana na tym miejscu posiliła nas i umocniła w dalszej służbie Tobie i 

bliźnim. * Przez Pana i Zbawcę naszego, Jezusa Chrystusa. 
 

____________________ 
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Pamiątka poświęcenia kościoła 

 

PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA  
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha 

i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła 

radośnie do Boga żywego.                                                           Ps 84,2.3 
 

Introit (110) 

Ks:    Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! [Alleluja!] 

Zb:   Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pań-

skich. [Alleluja!]  

Ks:   Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. [Alleluja!]  

Zb:   Nieustannie Ciebie chwalą! [Alleluja!] 

Ks:    Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich. [Alle-

luja!]   

Zb:   Niż gdzie indziej tysiąc. [Alleluja!]                                        Ps 84 
 

Kolekta 

oże, święty i nieśmiertelny Panie! * Z wdzięcznością wspominamy 

ojców naszej wiary, którzy wznieśli ten kościół na chwałę imienia 

Twojego. * Prosimy Cię, umacniaj nas w wierze przez Słowo swoje i 

przez uczestniczenie w sakramentach świętych. * Wysłuchaj nas przez 

Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje 

i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Panie! Umiłowałem mieszkanie domu Twego, * i miejsce przebywania 

chwały Twojej. [Alleluja!]                                                                       Ps 26,8 
 

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 pozwoliłeś zbudować ten dom widzialny, * w którym ota-

czasz opieką lud swój pielgrzymujący do Ciebie. * Na tym miejscu 

wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi jesteśmy * i 

sprawiasz, że Kościół rozszerza się po całym świecie, * aż osiągnie 

swoją pełnię w błogosławionym pokoju Twego Królestwa. * Dlatego 
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zgromadzeni w Twojej świątyni, * wespół z aniołami i zastępami nie-

biańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

aprawdę, święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworze-

nie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą 

Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gro-

madzisz swój lud, aby na całej ziemi jednoczył się przy Twoim Stole. 

Dlatego stajemy przed Tobą uroczyście obchodząc pamiątkę dnia po-

święcenia tego kościoła, w którym przyjąłeś go na własność. Przez Je-

zusa Chrystusa, Arcykapłana dóbr przyszłych, prosimy Ciebie, wszech-

mogący 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! 
 

Anamneza 

jcze święty, wspominając mękę i śmierć Twojego Syna, Jezusa 

Chrystusa, uwielbiamy Go i dziękujemy za Jego zmartwychwstanie 

i wywyższenie, a także za zesłanie Ducha Świętego i powołanie, Jego 

mocą, na ziemi Kościoła. Spraw, abyśmy przeżywając tajemnicę wiary 

naszego zbawienia, mieli udział w Twojej chwale. Utwierdź w miłości i 

wierze swój Kościół, którego częścią i my jesteśmy, aby poprzez wiarę 

i miłość był w tym świecie świadkiem Twojego zbawienia. Złącz przy 

stole Twojego Syna wszystkich, którzy Ciebie kochają, choć są jeszcze 

pomiędzy sobą rozdzieleni. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu. [Alleluja!] 

Zb: I wysławiam imię Twoje za łaskę i wierność Twoją. [Alleluja!]         
                                                                        Ps 138,2 
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Modlitwa pokomunijna 

oże nasz i Ojcze, * przez ten święty Sakrament, który przyjęliśmy, 

daj nam lepiej poznać Twoją prawdę, abyśmy nieustannie wielbili 

Ciebie w Twoim domu * i razem ze wszystkimi zbawionymi radowali 

się Twoją obecnością. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 

 

 

NABOŻEŃSTWO MŁODZIEŻOWE          
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

W nabożeństwie młodzieżowym stosuje się modlitwy danej niedzieli zamieszczone w Proprium de 

tempore i Modlitwach. 
 

Hasło dnia 

Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe 

dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się.  
Kzn 12,1 

 

Introit (111) 

Ks:    Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej. [Alleluja!] 

Zb:   A ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. [Alleluja!]  

Ks:   Tyś bowiem nadzieją moją, Panie. [Alleluja!]  

Zb:   Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. [Alleluja!] 

Ks: Jak zachowa młody człowiek w czystości życie swoje? [Alle-

luja!] 

Zb:     Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. [Alleluja!]              Ps 119,9 
 

Graduale 

Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, * niech będzie sługą 

waszym. [Alleluja!]                                                                          Mt 20,27 
 

Antyfona 

Ks: Wysławiajcie ze mną Pana! 

Zb: Albowiem na wieki jest dobry. A miłosierdzie Jego trwa nad nami, 

na wieki wieków. A miłosierdzie Jego trwa nad nami, na wieki 

wieków.  
 

____________________ 
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NABOŻEŃSTWO RODZINNE 
 

W nabożeństwie rodzinnym stosuje się hasło, introit, graduale i antyfonę danej niedzieli lub święta, 

ew. te elemnty z Proprium de tempore nabożeństwa młodzieżowego oraz kolektę danej niedzieli lub 

święta. 
 

Prefacja 

oże, Ojcze, Ty nas zebrałeś. Jesteśmy tutaj aby Cię wielbić: Boże, 

jesteś wielki, wspaniale wszystko stworzyłeś. Ty troszczysz się 

o nas i jesteś blisko. Posłałeś do nas Jezusa, swojego Syna. On błogosła-

wił dzieci, On uzdrawiał chorych, On odpuszczał winy grzesznikom. On 

oddał swoje życie za ludzi. Za to dziękujemy Ci dzisiaj i wielbimy Cię 

wspólnie słowami: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

obry Boże! Dziękujemy Ci za Jezusa, który przyszedł do nas 

w Twoim imieniu jako przyjaciel biednych i słabych. On nam po-

kazał jak możemy żyć dla Ciebie i siebie nawzajem. On przyszedł aby 

przełamać złość i nienawiść, które niszczą przyjaźń. On nam obiecał, że 

Duch Święty, który daje siłę, będzie z nami abyśmy mogli żyć jako 

Twoje dzieci. Ciebie prosimy: Maranatha – Przyjdź wkrótce, Panie! 
 

Anamneza 

obry Boże, dziękujemy Ci, że w swojej miłości gromadzisz nas 

przy tym stole. Dobry Boże wspominając dzieło Jezusa Chrystusa 

uwielbiamy Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, i oczekujemy 

kiedy przyjdzie powtórnie. Spraw, abyśmy spożywając Jego Ciało 

i Krew stali się jednym ciałem w Chrystusie, zgromadź nas w jeden Ko-

ściół na ziemi, a kiedyś razem ze wszystkimi zbawionymi w Niebie. 

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Modlitwa pokomunijna 

ziękujemy Ci Boże, za spotkanie przy Twoim stole! Dziękujemy 

Ci za Jezusa, który oddał za nas swoje życie. Dziękujemy Ci, że 

w Nim zawsze jesteś z nami! Prosimy Cię, daj nam nowe siły, prowadź 

nas swoimi drogami, wzmacniaj nas w każdym czasie i w każdym miej-

scu. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 
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Codzienne nabożeństwo wieczorne 

 

CODZIENNE NABOŻEŃSTWO PORANNE           
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy, obwiesz-

czać z rana łaskę Twoją.                                                               Ps 92,2 
 

Introit (112) 

I 

Ks: Panie, otwórz wargi moje! 

Zb:   A usta moje głosić będą chwałę Twoją!  

Ks:   Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.  

Zb:   Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

Ks: Panie, wskaż mi drogi swoje. 

Zb:    Abym chodził w Prawdzie Twojej. 

II 

Ks:   Niebiosa opowiadają chwałę Boga 

Zb:   A firmament głosi dzieło rąk Jego. 

Ks:   Dzień dniowi wieść przekazuje. 

Zb:   A noc nocy podaje wiadomość. 

Ks:   Niech znajdą upodobanie słowa ust moich. 

Zb:   I myśli serca mego u Ciebie, Panie! 
 

Kolekta 

askawy Boże, który wszystko podtrzymujesz słowem swej mocy. * 

Dziękujemy Ci, że możemy rozpoczynać dzień Słowem Twoim 

w społeczności wierzących. * Zabierz od nas wszystko, co się Tobie nie 

podoba i pomnażaj w nas owoce Ducha Świętego, byśmy swym postę-

powaniem głosili wielkość i prawdę Twoją. * Wysłuchaj nas przez Je-

zusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na 

wieki wieków. 
 

Graduale 

Panie, Władco nasz, * jak wspaniałe  jest imię Twoje na całej ziemi! 

[Alleluja!]                                                                                               Ps 8,10 
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Codzienne nabożeństwo wieczorne 

 

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 na-

szego. * On przyszedł jako prawdziwa światłość, by rozproszyć ciem-

ność grzechu i śmierci. * Dlatego z wszystkimi zastępami niebios uwiel-

biamy i sławimy Twe imię, śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały. 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

ziękujemy Ci, Ojcze niebiański, za Twego Syna, Jezusa Chrystusa, 

który z miłości do nas stał się człowiekiem i swoją światłością prze-

mienił noc śmierci w dzień życia wiecznego. Prosimy Cię, niech Duch 

Twój uświęci ten chleb i to wino, w których przyjmujemy ciało i krew 

Twego Syna. Na Jego przyjście oczekujemy i wraz z całym Kościołem 

pokornie wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

więty Boże, z wdzięcznością wspominamy cierpienie i śmierć Syna 

Twego oraz jego  zmartwychwstanie. Jego moc niechaj prowadzi nas 

drogą uświęcenia do wiecznego domu w niebiesiech, gdzie będziemy 

sławić Ciebie z 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. 
 

Antyfona 

Ks:    Oczy moje widziały zbawienie Twoje. [Alleluja!] 

Zb:   Które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. [Alle-

luja!] 
 

albo: 

Ks: Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim. [Alleluja!] 

Zb:   Będę się weselił i radował w Tobie! [Alleluja!]                        Ps 9,2 
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Codzienne nabożeństwo wieczorne 

 

Kolekta końcowa 

anie Jezu Chryste, Synu Boży, który poznałeś bieg życia ludzkiego 

z jego trudem i troskami. * Dziękujemy Ci, że pokrzepiłeś nas 

swoim Słowem i napełniłeś nasze serca radością zbawienia. * Pomóż 

nam dziś wiernie wypełniać nasze powołanie, który żyjesz i królujesz na 

wieki wieków 
 

Modlitwa pokomunijna 

iłosierny Boże, dziękujemy Ci, że pokrzepiłeś nas swym Słowem 

i darami świętej Wieczerzy. * Spraw, abyśmy w ich mocy toczyli 

dobry bój wiary. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, 

Pana naszego.   
 

____________________ 
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Codzienne nabożeństwo wieczorne 

 

CODZIENNE NABOŻEŃSTWO WIECZORNE           
 

W Czasie Pasyjnym opuszcza się Alleluja. 
 

Hasło dnia 

Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy, obwiesz-

czać w nocy wierność Twoją!                                                  Ps 92 
 

Introit (113) 

I 

Ks:    Panie, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. 

Zb:    I dzień się już nachylił.                                                          

Ks:    Boże, pamiętaj o mnie według łaski swojej.  

Zb:   Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej. 

Ks: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim. 

Zb:    I światłością ścieżkom moim! 

II 

Ks:    Niech imię Pańskie będzie błogosławione.  

Zb:    Odtąd aż na wieki. 

Ks:    Od wschodu słońca aż do zachodu. 

Zb:    Niech imię Pańskie będzie pochwalone. 

Ks:   Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło. 

Zb:  A podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna! 
 

Kolekta 

dwieczny i miłosierny Ojcze nasz niebiański, * dziękujemy Ci, że 

z Twej łaski możemy kończyć i ten dzień naszego życia. * Twojej 

ochronie polecamy się nadchodzącej nocy wierząc, że obudzisz nas do 

nowego dnia. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

Graduale 

Czuwajcie i módlcie się, * abyście nie popadli w pokuszenie. [Alleluja!]                                                                                                 
Mt 26,41 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

→ 

O 



Codzienne nabożeństwo wieczorne 

 

Prefacja 

łogosławioną i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy Tobie, święty Oj-

cze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, zawsze i wszędzie dzię-

kowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. * On jest Słońcem spra-

wiedliwości, oświecającym serca nasze, * byśmy nie zginęli w ciemno-

ści grzechu. * On jest Księciem pokoju, który przyniósł nadzieję prze-

straszonym uczniom * i swym pokojem napełnia nasze domy i rodziny. 

* Dlatego z całym Kościołem i wszystkimi zastępami niebios radujemy 

się i wielbimy imię Twoje, tak razem śpiewając: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

oże łaskawy, który nigdy nie opuszczasz swojego ludu, dziękujemy 

Ci, za Twą łaskę objawioną w naszym Zbawicielu, Jezusie Chry-

stusie. Jego Ciało i Krew są dla nas zbawiennym pokarmem i napojem. 

Ześlij swego Ducha Świętego na te dary chleba i wina, i na nas grzesz-

ników, abyśmy mieli społeczność z Twoim Synem, naszym arcykapła-

nem, który siebie ofiarował dla naszego odkupienia. Wraz z Jego naśla-

dowcami ze wszystkich pokoleń i z całego świata, wołamy: Przyjdź ry-

chło, Panie!  
 

Anamneza 

anie Jezu Chryste, niechaj nigdy nie zapominamy o Twej męce 

i świętej krwi za nas przelanej. Niechaj nigdy nie zapominamy, że 

wstałeś z martwych, by nam, słabym i chwiejnym w wierze, dać pew-

ność życia wiecznego. Niechaj nigdy nie zapominamy o Twym wniebo-

wstąpieniu, gdy wskazałeś nam wieczny dom, w którym przygotowałeś 

dla nas miejsce. Niech moc tych zbawiennych czynów Twoich przenika 

i przemienia nasze serca, byśmy przez Ciebie, z Tobą i w Tobie chwalili 

i wielbili Ojca naszego w niebie. 
 

Antyfona 

Ks: Wielbi dusza moja Pana. [Alleluja!]  

Zb:    I rozradował się duch mój w Bogu,  Zbawicielu moim.  [Alleluja!]                                                                                    
Łk 1,46.47 
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Codzienne nabożeństwo wieczorne 

 

Kolekta końcowa 

łońce sprawiedliwości, Panie Jezu Chryste, * kiedy zapada zmrok, 

Ty oświecaj nasze serca, abyśmy nie błądzili w ciemnościach 

grzechu, ale kroczyli w świetle Twojej sprawiedliwości. * Odpuść nam 

wszystkie nasze przewinienia i napełnij nasze serca miłością i pokojem. 

* Pobłogosław nasz wypoczynek i sen, i spraw, byśmy mogli w zdrowiu 

się obudzić i żyć na chwałę Twoją. * Spraw to, Ty, który z Ojcem i 

Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 

Modlitwa pokomunijna 

martwychwstały Panie Jezu Chryste, * Ty zapaliłeś płomień nadziei 

i radości w sercach uczniów podążających do Emaus. * Dzięku-

jemy, że i w ten wieczór jesteś wśród nas, napełniłeś nas swą miłością, 

a przez Ciało i Krew umocniłeś więź wiary między nami. * Spraw, by 

wszyscy ludzie w Tobie szukali źródła największego dobra i ukojenia 

duszy swojej. * Uczyń to z łaski swojej objawionej dla zbawienia każ-

dego wierzącego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz 

na wieki wieków. 
 

____________________ 
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Wspomnienie męczennika Kościoła 

 

WSPOMNIENIE MĘCZENNIKA KOŚCIOŁA                   
 

Hasło dnia 

Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Tobie złożę 

ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana.                      Ps 116,15.17 
 

Introit (114) 

Ks: Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego.  

Zb:    Tobie złożę ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana.  

Ks:    Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego. 

Zb:  Oczekuje słowa Twojego 

Ks:   Oczy moje tęsknią do obietnicy Twojej.   

Zb:   Mówiąc: Kiedy mnie pocieszysz?                                               Ps 119 
 

Kolekta 

szechmogący, wieczny Boże * Ty dałeś świętemu N. udział 

w męce Chrystusa, * wspomóż swoją łaską naszą słabość, aby-

śmy naśladując wszystkich męczenników, którzy nie wahali się oddać 

życia za wiarę, odważnie wyznawali Ciebie swoim życiem. * Wysłuchaj 

nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i 

króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. * Tobie złożę 

ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana. [Alleluja!] Ps 116,15.17 
 

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 w życiu i w męczeńskiej śmierci św. N. * zostawiłeś 

nam świadectwo swojej wiernej miłości. * Ty także pokazujesz nam, że 

pełnia Twej mocy objawia się w słabości * i dodajesz siły do składania 

świadectwa o Tobie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiań-

skimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
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Wspomnienie męczennika Kościoła 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

aprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego 

stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście 

obchodzimy dzień poświęcony pamięci św. N., który w życiu docze-

snym i swojej męczeńskiej śmierci naśladował Twojego Syna i otrzymał 

udział w Jego chwale. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący 

Boże, poświęć mocą Ducha Świętego te dary, jak i nasze serca. Obdarz 

nas wiarą, abyśmy w nich godnie spożyli Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, 

wydane za nas na śmierć krzyżową. Na Jego przyjście czekamy, i wraz 

z całym Kościołem wszystkich czasów wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

spominając, Ojcze, Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Jego życie, 

które poświęcił za nas wszystkich i Jego zmartwychwstanie, pro-

simy Cię, ześlij na nas Ducha swego Świętego, abyśmy wierzącym ser-

cem przyjęli Jego Ciało i Krew, i zawsze byli gotowi do składania świa-

dectwa wiary. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu 

wiecznym z wybranymi Twymi, prorokami, apostołami, męczennikami 

i wszystkimi świadkami Twej sprawy, abyśmy z nimi Ciebie wychwa-

lali.   

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *  

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

 wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Zachowaj mnie według łaski Twojej. [Alleluja!] 

Zb:   Bym mógł strzec świadectwa ust Twoich. [Alleluja!]            Ps 119 
 

Modlitwa pokomunijna 

oże, Ty nas posiliłeś tymi świętymi darami i złączyłeś nas w Chry-

stusie, * spraw, abyśmy nigdy nie oddzielili się od Jego miłości i za 

przykładem męczenników (męczennika N.) z wiarą i odwagą pokony-

wali wszelkie doświadczenia. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 
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Nabożeństwo żałobne 

 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE           
 

Hasło dnia 

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi 

Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.                                                                                                         
Obj 14,13 
 

Introit (115) 

Ks:  Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani 

smutku.  

Zb:  Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.                             Obj 21,4 

Ks:   Bóg, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził.  

Zb:   Ożywi i nasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który w nas 

mieszka.                                                                                            Rz 8,11 

Ks: Jeśli umarliśmy z Chrystusem! 

Zb:  Wierzymy, że  też z Nim żyć będziemy!                                    Rz 6,8 
 

Gloria Patri opuszcza się. 
 

Kolekta 

oże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, 

* prosimy Cię: daj naszym zmarłym braciom (i siostrom), których 

dzisiaj wspominamy, udział w Jego zmartwychwstaniu, aby mogli (mo-

gły) na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, * Wysłu-

chaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje 

i króluje na wieki wieków.  
 

Graduale 

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, * zła się nie ulęknę, boś Ty ze 

mną. Alleluja!                                                                                Ps 23,4 
 

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 ci, których ogarnia nieunikniona koniecz-

ność śmierci, * mają obietnicę życia wiecznego w dzień sądu, gdy wie-

rzących zbudzi do nowego życia. * Dlatego wespół z aniołami i zastę-

pami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
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Nabożeństwo żałobne 

 

Modlitwa Eucharystyczna 

anie i Boże nasz. Ty ratujesz wszystkich, którzy w Ciebie wierzą. 

Przez śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Je-

zusa Chrystusa, darowałeś nam życie i światło, które przyświeca nam w 

ciemnościach śmierci i żałoby. Twój Syn pozostawił nam w Sakramen-

cie Ołtarza swe dary, które są dla umocnieniem i źródłem nadziei. On, 

odchodząc z tego świata, obiecał uczniom swoim Ducha Pocieszyciela, 

który uczy nas wołać wraz z Kościołem wszystkich czasów: Przyjdź, 

rychło Panie! 
 

Anamneza 

spominając, Ojcze, Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Jego życie, 

które poświęcił za nas wszystkich, Jego śmierć i zmartwychwsta-

nie, prosimy Cię, ześlij na nas Ducha swego Świętego, abyśmy wierzą-

cym sercem przyjęli Jego Ciało i Krew, i tak pociechy doznali. Z wszyst-

kimi, którzy uprzedzili nas do wieczności, oczekujemy z nadzieją na 

dzień Jego powtórnego przyjścia.  

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *  

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie. 

Zb:    A tego, który do mnie przychodzi, precz nie wyrzucę!           J 6,37 
 

Modlitwa pokomunijna 

Oże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci, że pokrzepiłeś nas w smutku i ża-

łobie nadzieją życia wiecznego, * a przez ten Sakrament święty na-

syciłeś nas Chlebem żywym i napojem  nieśmiertelności. * Spraw, pro-

simy Cię pokornie, abyśmy wspominając tych, którzy nam byli bliscy, 

naśladowali ich wiarę. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 
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Nabożeństwo żałobne 

 

 

NABOŻEŃSTWO POGRZEBOWE           
 

Hasło dnia 

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, 

mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za 

nimi.                                                                                                         Obj 14,13 
 

Introity i Antyfony (116) 

1 

Introit 

Ks: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. 

Zb: Odpoczną po pracach swoich; uczynki ich idą za nimi.    Obj 14,13 

Ks: Panie, naucz nas liczyć dni nasze. 

Zb:  Abyśmy posiedli mądre serce! 

Ks: Zwróć się ku nam, Panie! 

Zb:  Zmiłuj się nad sługami swymi!                                                  Ps 90 
 

Antyfona 

Ks: Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem. 

Zb: Kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.                J 11,25 
 

2 
Introit 

Ks: Panie, daj mi poznać kres mój i jaka jest miara dni moich. 

Zb:  Abym wiedział, jak jestem znikomy! 

Ks:  Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje. 

Zb:  A okres życia mojego jest jak nic przed Tobą. 

Ks:  W Tobie jest nadzieja moja. 

Zb:  Ratuj mnie od wszelkich występków moich!                         Ps 39 
 

Antyfona 

Ks: Bądź wierny aż do śmierci. 

Zb: A dam Ci koronę żywota.                                                   Obj 2,10 
 

3 
Introit 

Ks: Panie, teraz puszczasz sługę swego w pokoju. 

Zb:  Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje.                   Łk 2,29.30 

Ks: Wiem, że Odkupiciel mój żyje. 



Nabożeństwo żałobne 

 

Zb:  I że jako ostatni nad prochem stanie! 

Ks: Uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. 

Zb:  Ja sam ujrzę Go i moje oczy Go zobaczą!                            
 

Antyfona 
Ks: Chrystus śmierć – śmiercią zniszczył. 

Zb: A żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł.                    Tm 1,10 
 

4 
Introit 

Ks: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obcią-

żeni. 

Zb:  A ja wam dam ukojenie!                                                             Mt 11,28 

Ks: Nie bój się, bo cię wykupiłem i nazwałem cię twoim imieniem, 

Zb:  Ty jesteś moją własnością!                                                    Iz 43,1 

Ks: Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, 

Zb:  Ja świat zwyciężyłem.                                                               J 16,33 
 

Antyfona 

Ks: Wszelką troskę złóżcie na Pana. 

Zb: Gdyż On ma o was staranie.                                                 1 P 5,7 
 

5 
Introit 

Ks: Niech się nie trwoży serce wasze! 

Zb:  Wierzcie w Boga i w Jezusa wierzcie!                      

Ks: W domu Ojca mego wiele jest mieszkań! 

Zb:  Idę przygotować wam miejsce.                                                 J 14,1.2 

Ks: Kto żyje i wierzy we mnie, 

Zb:  Nie umrze na wieki.                                                                    J 11,26 
 

Antyfona 

Ks: Albowiem nie mamy tu miasta trwałego. 

Zb: Ale tego przyszłego szukamy.                                          Hbr 13,14 
  

6 
(Śmierć nagła lub tragiczna) 

Introit 

Ks:     Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. 

Zb:   Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!        Ps 51,3 

Ks:   Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie! 



Nabożeństwo żałobne 

 

Zb:   Panie, któż się ostoi? 

Ks:   Panie, wysłuchaj głosu mojego. 

Zb:   Nakłoń uszu na głos błagania mego!                                       Ps 130 
 

Antyfona 

Ks: Pan daje i Pan zabiera. 

Zb: Niech będzie imię Pańskie błogosławione.                          Hi 1,21 
 

7 
(Pogrzeb duchownego lub pracownika Kościoła) 

Introit 

Ks: Ja jestem dobry Pasterz. 

Zb:  Dobry Pasterz życie swoje kładzie za owce.                        J 10,11 

Ks: Sługo dobry i wierny, nad tym co małe, byłeś wierny, wiele ci 

powierzę.                                                                                        Mt 25,21 

Zb:  Wejdź do radości Pana swego! 

Ks: Gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; 

Zb:  Jeśli kto mnie służy, uczci go mój Ojciec.                                J 12,26 
 

Antyfona 

Ks: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w po-

koju. 

Zb: Gdyż oczy jego widziały zbawienie Twoje.                     Łk 2,29.30 
 

8 
(Pogrzeb dziecka) 

Introit 

Ks:   Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i im nie zabraniajcie. 

Zb:   Albowiem takich jest Królestwo Boże. 

Ks:   Pan dał, Pan też wziął. 

Zb:   Niech będzie imię Pańskie błogosławione. 

Ks:   W ręce Twoje polecam ducha mego. 

Zb:   Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny.                                           Ps 31,6 
 

Antyfona 

Ks: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i im nie zabraniajcie. 

Zb: Albowiem takich jest Królestwo Boże.                             Mk 10,14 
 

 
 

 

 
 



Nabożeństwo żałobne 

 

9  

Introit 

Ks: Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku.  

Zb:  Zanim nadejdą złe dni, o których powiesz: Nie mam w nich upo-

dobania.                                                                                Kz 12,1 

Ks: Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi. 

Zb:   Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który 

jest w niebie.                                                                                Mt 5,16 

Ks: Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. 

Zb:  Sercem skruszonym i zgnębionym nie pogardzisz, o Boże.  
Ps 51,19 

  

Antyfona 

Ks: Panie, naucz nas liczyć dni nasze. 

Zb: Abyśmy zyskali mądre serca.                                           Ps 90,12 
 

10 

Introit 

Ksi: Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. 

Zb: Lata nasze giną jak westchnienie. 

Ks: Położyłeś winy nasze przed sobą. 

Zb: Tajne grzechy nasze w świetle oblicza Twego. 

Ks: Zwróć się ku nam, Panie. 

Zb: Zmiłuj się nad sługami swymi.                                      Ps 90,8.9.13 
  

Antyfona 

Ks: Kto wychodzi z płaczem. 

Zb: Będzie wracał z radością.                                                    Ps 126,6 
 

11 

Introit 

Ks: Bóg jest ucieczką naszą. 

Zb: Pomocą naszą w utrapieniach najpewniejszą.                      Ps 46,2 

Ks: Utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu 

z chwałą. 

Zb: Która ma się objawić.                                                           Rz 8,18 

Ks: Pan zastępów jest z nami. 

Zb: Grodem warownym jest nam Bóg Jakuba.                           Ps 46,8 
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Antyfona 

Ks: Chrystus jest z nami po wszystkie dni nasze. 

Zb: Aż do skończenia świata.                                                   Mt 28,20 
 

12 

Introit 

Ks: Niech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie. 

Zb: Zbawienie Twoje według obietnicy Twojej. 

Ks: Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego. 

Zb: Oczekuję Słowa Twojego. 

Ks: Oczy moje tęsknią do obietnicy Twojej. 

Zb: Mówiąc: Kiedy mnie pocieszysz?                            Ps 119,41.81.82 
 

Antyfona 

Ks: Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie. 

Zb: A tego, który do mnie przychodzi precz nie wyrzucę.         J 16,37 
 

13 

Introit 

Ks: Pamiętaj, że jesteś prochem. 

Zb: I w proch się obrócisz.                                                      1 Mż 3,19 

Ks: Przybliżyło się Królestwo Boże. 

Zb: Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii.                                Mk 1,15 

Ks: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie. 

Zb: I nie wystawiaj na hańbę swego dziedzictwa.                       Jl 2,17 
 

Antyfona 

Ks: Panie Słowo Twoje trwa na wieki. 

Zb: Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie.              Ps 119,89.90  

 

14 

Introit 

Ks: Mówcie do zaniepokojonych w sercu. 

Zb: Bądźcie mocni, nie bójcie się.                                               Iz 35,4 

Ks: Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej. 

Zb: Odmieniłeś los Jakuba.                                                         Ps 85,2 

Ks: Czy nie ożywisz nas znowu. 

Zb: Aby lud Twój rozradował się w Tobie.                                Ps 85,7 
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Antyfona 

Ks: Świat przemija wraz z pożądliwością swoją. 

Zb: Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.                              1 J 2,17 
 

15 

Introit 

Ks: Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego. 

Zb: Teraz i na wieki. 

Ks: Oczy moje wznoszę ku górom. 

Zb: Skąd nadejdzie mi pomoc? 

Ks: Pan strzec cię będzie od zła wszelkiego. 

Zb: Strzec będzie duszy twojej.                                              Ps 121,1.7 
 

Antyfona 

Ks: Panie, otwórz groby i wyprowadź z nich lud swój. 

Zb: I tchnij w nas swoje ożywcze tchnienie, a ożyjemy.          Ez 37,12 
 

16 

Introit 

Ks: Panie, Słowo Twoje trwa na wieki. 

Zb: Niewzruszone jak niebiosa. 

Ks: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim. 

Zb: I światłością ścieżkom moim. 

Ks: Wesprzyj mnie według obietnicy swojej. 

Zb: Nie dopuść, abym doznał zawodu w nadziei mojej.  
Ps 119,89.105.116 

 

Antyfona 

Ks: Trawa usycha, kwiat więdnie. 

Zb: Ale Słowo Boga naszego trwa na wieki.                               Iz 40,8 
 

17 
(Pogrzeb w okresie wielkanocnym) 

Introit 

Ks: Chrystus wstał z martwych. 

Zb: On wstał prawdziwie.                                                   Łk 24,6a.34a 

Ks: Prawica Pana podniesiona. 

Zb: Prawica Pana odnosi zwycięstwo. 

Ks: Nie umrę, ale będę żył. 

Zb: I opowiadać będę dzieła Pana.                                      Ps 118,16.17 
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Antyfona 

Ks: Chrystus umarł i ożył. 

Zb: Aby nad umarłymi i nad żywymi panować.                         Rz 14,9 
 

18 

Introit 

Ks: Pan jest Pasterzem moim. 

Zb: Niczego mi nie braknie. 

Ks: Duszę moją pokrzepia i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwo-

ści. 

Zb: Ze względu na imię swoje. 

Ks: Choćbym nawet szedł ciemną doliną. 

Zb: Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną.                                     Ps 23,1.3 
 

Antyfona 

Ks: Nie umrę, ale żył będę. 

Zb: I opowiadać będę dzieła Pana.                                          Ps 118,17 
 

19 

Introit 

Ks: Czegóż ma się spodziewać teraz, o Panie? 

Zb: W Tobie jest nadzieja moja. 

Ks: Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej. 

Zb: I nastaw uszu na wołanie moje. 

Ks: Nie milcz na łzy moje. 

Zb: Gdyż jestem tylko przychodniem u Ciebie.                     Ps 38,8.13 
 

Antyfona 

Ks: Błogosławieni, którzy się smucą. 

Zb: Albowiem oni będą pocieszeni.                                             Mt 5,4 
 

20 

Introit 

Ks: Nie bój się, bom Ja z tobą. 

Zb: Nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim. 

Ks: Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. 

Zb: Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. 

Ks: Ująłem cię za twoją prawicę. 

Zb: I mówię do ciebie: Ja cię wspomogę.                              Iz 41,10.13 
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Antyfona 

Ks: Wiem, że Odkupiciel mój żyje. 

Zb: I że jako ostatni nad prochem stanie.                                  Hi 19,25 
 

21 
Introit 

Ksi: Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. 

Zb: Bo w Nim pokładam nadzieję. 

Ks: Tylko On jest opoka moją, zbawieniem moim i twierdzą moją. 

Zb: Przeto się nie zachwieję. 
 

Ks: W Bogu zbawienie moje i chwała moja. 

Zb: Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu.              Ps 62,2.3.8 
 

Antyfona 

Ks: Drogocenna jest w oczach Pana. 

Zb: Śmierć wiernych Jego.                                                      Ps 146,15 
 

22 

Introit 

Ks: Ty Panie, zachowałeś duszę moja od dołu zagłady. 

Zb: Gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. 

Ks: Ty znowu człowieka w proch obracasz. 

Zb: I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy. 

Ks: Zwróć się ku nam, Panie. 

Zb: Zmiłuj się nad sługami swymi.                                        Ps 90,3.13 
 

Antyfona 

Ks: Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. 

Zb: Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy.                     Rz 14,7 
 

23 

Introit 

Ks: Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją. 

Zb: Nad tymi, którzy się spodziewają łaski Jego. 

Ks: Dusza nasza oczekuje Pana. 

Zb: On pomocą naszą i tarczą naszą. 

Ks: Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie. 

Zb: Ponieważ w Tobie mamy nadzieję.                            Ps 33,18.20.22 
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Antyfona 

Ks: Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie ani 

smutku. 

Zb: Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.                             Obj 21,4 
 

24 

Introit 

Ks: Panie, giniemy od gniewu Twego. 

Zb: A srogością Twoją jesteśmy przerażeni. 

Ks: Położyłeś, Panie, winy nasze przed sobą. 

Zb: Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. 

Ks: Nasyć nas o świcie łaską swoją. 

Zb: Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze.  
Ps 90,7-9.14 

 

Antyfona 

Ks: Jeśli umarliśmy z Chrystusem. 

Zb: Wierzymy, że też z Nim żyć będziemy.                                 Rz 6,8 
 

25 

Introit 

Ks: Wrócą odkupieni przez Pana. 

Zb: Pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. 

Ks: Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości. 

Zb: A troski i wzdychania znikną.                                             Iz 35,10 

Ks: Ci, którzy siali ze łzami. 

Zb: Niech zbierają z radością.                                                   Ps 126,5 
 

Antyfona 

Ks: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w panu umierają. 

Zb: Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich.       Obj 14,13 
 

Gloria Patri opuszcza się. 
 

Kolekty 

oże, Ojcze nasz wszechmogący, * wierzymy, że Twój Syn umiło-

wany umarł i zmartwychwstał. * Spraw łaskawie, aby dzięki wierze 

nasz brat, który zasnął (nasza siostra, która zasnęła) w Chrystusie snem 

śmierci, przez Niego dostąpił (dostąpiła) radości zmartwychwstania. * 

Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świę-

tym, żyje i króluje na wieki wieków. 

B 
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2.  Boże i Ojcze nasz niebiański, * tylko Ty po śmierci możesz obda-

rzyć nas nowym życiem. * Prosimy Cię pokornie, przyjmij zmarłego 

brata naszego (zmarłą siostrę naszą) i obdarz go (ją) darem zmartwych-

wstania i życia wiecznego. * Wysłuchaj nas przez Zwycięzcę śmierci, 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje 

i króluje na wieki wieków. 
 

3. Boże i Ojcze wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn umarł 

i zmartwychwstał, * spraw łaskawie, aby nasz brat (nasza siostra), któ-

rego (którą) dziś żegnamy, * przez Chrystusa dostąpił(a) radości zmar-

twychwstania i życia wiecznego. * Wysłuchaj nas przez tegoż Syna 

Twojego, naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i kró-

luje na wieki wieków.        
 

4. (Pogrzeb w okresie wielkanocnym) Wszechmogący, wieczny Boże, * Twój 

Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus, dobrowolnie poniósł za nas śmierć na 

krzyżu Golgoty i trzeciego dnia zmartwychwstał, aby nas obdarzyć nie-

zwiędłą nadzieją życia wiecznego. * Prosimy Cię, daj naszemu zmar-

łemu bratu (naszej zmarłej siostrze) udział w wielkanocnym zwycię-

stwie naszego Zbawiciela nad śmiercią, * który z Tobą i z Duchem 

Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

5. (Pogrzeb w okresie wielkanocnym) Wszechmogący i miłosierny Boże, * 

wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy z wiarą w Twojego zmar-

twychwstałego Syna. * Umocnij naszą nadzieję, że razem z naszym bra-

tem (naszą siostrą) wszyscy zmartwychwstaniemy. * Spraw to przez Je-

zusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na 

wieki wieków. 
 

6. (Pogrzeb dziecka) Panie Jezu, nasz dobry Pasterzu. * Dziękujemy Ci, że 

przez Chrzest Święty uczyniłeś nas swoją własnością na wieki. * Pro-

simy Cię, przyjmij to dziecko do Królestwa zbawionych i obmytych 

Krwią Twoją świętą. * Wysłuchaj nas Ty, który żyjesz i królujesz na 

wieki wieków. 
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7. (Pogrzeb dziecka ochrzczonego) Najłaskawszy Boże, * Ty widzisz smutek 

przenikający nasze serca z powodu śmierci tego dziecka, które tak 

szybko zakończyło życie doczesne. * Wierzymy, że przez Chrzest 

Święty stało się ono Twoim dzieckiem i przebywa już w Twoim Króle-

stwie. * Spraw łaskawie, abyśmy kiedyś razem z nim mieli udział w ra-

dości życia wiecznego, * przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Du-

chem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.    
 

8. (Pogrzeb dziecka nieochrzczonego) Boże, Ty przenikasz ludzkie serca 

i udzielasz im pocieszenia, * przyjmij modlitwy tych, którzy smucą się 

z powodu swojej straty. * Umocnij ich ufność w Twoje miłosierdzie 

i utwierdź ich w przekonaniu, że dziecko, które opłakują, obejmuje 

Twoja ojcowska miłość. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który 

z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

9. (Pogrzeb osoby młodej) Boże, Ty kierujesz biegiem ludzkiego życia. * 

Ty widzisz nasz ból z powodu śmierci naszego brata, który (naszej sio-

stry, która) tak krótko żył(a) na ziemi. * Pokornie polecamy go (ją) To-

bie, aby w Twoim domu cieszył(a) się wiecznym szczęściem. * Wysłu-

chaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje 

i króluje na wieki wieków. 
 

10. (Pogrzeb osoby młodej) Panie Jezu Chryste, Ty wskrzesiłeś z martwych 

młodzieńca z Nain i córkę Jaira. * Prosimy Cię, pociesz tych, którzy pła-

czą i boleją nad utratą swojego syna (swojej córki), * a gdy przyjdziesz 

sądzić żywych i umarłych, zbudź go (ją) do życia wiecznego i pozwól 

mu (jej) oglądać Twoją chwałę. * Wysłuchaj nas Ty, który jedynie masz 

Słowa żywota, i który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  
 

11. (Pogrzeb obojga rodziców) Boże i Ojcze nasz łaskawy, * dziękując Ci 

za życie tych rodziców, prosimy Cię zmiłuj się nad nimi, * daj im swój 

pokój i wieczny spoczynek po ich trudach, a nam pozwól oglądać ich 

w radości światła wiecznego. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, 

który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.  
 

12. (Pogrzeb ojca) Wszechmogący Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie oj-

costwo, * zmiłuj się nad naszym zmarłym bratem w Chrystusie, którego 

odwołałeś z grona rodziny. * Obdarz go Twoim pokojem, a osieroconą 

rodzinę otocz swoją opieką. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, 

który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
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13. (Pogrzeb matki) Panie Jezu, Ty doświadczyłeś miłości swojej Matki. * 

Zmiłuj się nad naszą siostrą w Chrystusie, którą odwołałeś z grona ro-

dziny. * Dziękujemy Ci za jej macierzyńską miłość oraz poświęcenie i 

prosimy, spraw, aby zaznała pokoju w Twoim Królestwie. * Wysłuchaj 

nas Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 

14. (Pogrzeb w wypadku śmierci po długiej chorobie) Wszechmogący i miło-

sierny Ojcze nasz i Panie, * Ty sprawiłeś, że nasz brat służył (nasza sio-

stra służyła) Tobie wśród cierpień i chorób naśladując Chrystusa poprzez 

niesienie swego krzyża. * Spraw, aby miał(a) także udział w Jego chwale 

i życiu wiecznym. * Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, który 

z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

15. (Pogrzeb w wypadku nagłej lub tragicznej śmierci) Wszechmogący i miło-

sierny Ojcze nasz i Panie, * okaż swoją miłość naszemu bratu, którego 

(naszej siostrze, którą) nagła śmierć wyrwała spomiędzy nas i okryła nas 

żałobą. * Prosimy Cię, łaskawy Boże, przyjmij go (ją) do swojej niebiań-

skiej chwały. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z 

Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

16. (Pogrzeb w wypadku pożegnania wielu zmarłych) Wszechmogący, wieczny 

Boże, * Ty zawsze okazujesz miłosierdzie każdemu, kto z ufnością do 

Ciebie się modli. * Zmiłuj się nad naszymi braćmi, którzy odeszli (sio-

strami, które odeszły) z tego świata, wyznając wiarę w Ciebie i przyjmij 

ich (je) do grona Twoich zbawionych. * Wysłuchaj nas przez Jezusa 

Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki 

wieków. 
 

17. (Pogrzeb poległego w obronie Ojczyzny) Boże, dawco życia i zwycięzco 

śmierci, * okaż miłosierdzie naszemu bratu, który (naszej siostrze, która) 

oddał(a) życie w obronie swej ziemskiej Ojczyzny. * Prosimy Cię, dla 

krzyżowej zasługi Twojego Syna, dopuść naszego brata (naszą siostrę) 

do radości wiecznej w niebiańskiej Ojczyźnie. * Wysłuchaj nas przez 

Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na 

wieki wieków. 
 

18. (Pogrzeb po samobójczej śmierci) Wszechmogący Boże i Ojcze. * Twojej 

łasce polecamy wszystkich, których nagłe odejście naszego brata (naszej 

siostry) z tej ziemi napełniło smutkiem i bólem rozstania. * Bądź z nimi 
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w tej chwili pożegnania i umacniaj ich wiarę oraz nadzieję w Twoją nie-

ograniczoną miłość, aby nie upadli pod krzyżem cierpienia i wątpliwo-

ści. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 

Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
  

19. (Pogrzeb duchownego) Panie Jezu Chryste, nasz dobry Pasterzu, * dzię-

kujemy Ci, że nasz brat (nasza siostra), a Twój sługa (Twoja służebnica), 

obdarzony(a) został(a) przez Ciebie w Kościele powołaniem zwiastowa-

nia Twojego Słowa i sprawowania Sakramentów świętych. * Prosimy 

Cię, przyjmij go (ją) do odwiecznej świątyni w niebie i pozwól mu (jej) 

radować się z oglądania Twojej chwały, * który żyjesz i królujesz na 

wieki wieków. 
 

20. (Pogrzeb biskupa) Wszechmogący i wieczny Boże, * spraw, aby Twój 

sługa, któremu powierzyłeś troskę o nasz Kościół (o tę Diecezję), wszedł 

do radości swojego Mistrza i doznał odpocznienia po trudach życia i 

swego biskupiego posługiwania. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chry-

stusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

21. (Pogrzeb pracownika Kościoła) Boże i Ojcze wszechmogący, * dzięku-

jemy Ci za naszego brata (naszą siostrę), który(a) gorliwie pracował(a) 

na niwie Twojego Kościoła. * Dziękujemy za jego (jej) trud i owoce 

pracy dla Twojego Królestwa. * Obdarz go (ją) radością przebywania w 

bliskości Twojej, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą 

i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Graduale 

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, * odziedziczcie Królestwo przygo-

towane dla was od założenia świata. Alleluja!                             Mt 25,34 
 

albo: 

Błogosławieni, którzy się smucą, * albowiem oni będą pocieszeni. 
Mt 5,4 

 

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. * Choć zasmuca nas nieunikniona konieczność śmierci, 

to w Nim zabłysła dla nas nadzieja zmartwychwstania. * Albowiem ży-

cie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, * i gdy 

Z 
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rozpadnie się namiot doczesnej pielgrzymki, * znajdą przygotowane w 

niebie wieczne mieszkanie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami nie-

biańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Modlitwa Eucharystyczna 

anie i Boże nasz. Ty ratujesz wszystkich, którzy w Ciebie wierzą. 

Przez śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Je-

zusa Chrystusa, darowałeś nam życie i światło, które przyświeca nam w 

ciemnościach śmierci i żałoby. Twój Syn pozostawił nam w Sakramen-

cie Ołtarza swe dary, które są dla umocnieniem i źródłem nadziei. On, 

odchodząc z tego świata, obiecał uczniom swoim Ducha Pocieszyciela, 

który uczy nas wołać wraz z Kościołem wszystkich czasów: Przyjdź, 

rychło Panie! 
 

Anamneza 

spominając, Ojcze, Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Jego życie, 

które poświęcił za nas wszystkich, Jego śmierć i zmartwychwsta-

nie, prosimy Cię, ześlij na nas Ducha swego Świętego, abyśmy wierzą-

cym sercem przyjęli Jego Ciało i Krew, i tak pociechy doznali. Z wszyst-

kimi, którzy uprzedzili nas do wieczności, oczekujemy z nadzieją na 

dzień Jego powtórnego przyjścia.  

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Kolekty końcowe 

anie Jezu Chryste, który jesteś zmartwychwstaniem i życiem wiecz-

nym, * dziękujemy Ci, że przez swoją mękę, śmierć i zmartwych-

wstanie wyrwałeś nas z grzechu i obdarzyłeś nadzieją życia wiecznego. 

* Daj, aby ta nadzieja napełniła nas teraz, gdy na tym miejscu żegnamy 

naszego brata (naszą siostrę). * Wysłuchaj nas, który żyjesz na wieki 

wieków. 

2. (Pogrzeb duchownego) Wszechmogący, wieczny Boże, * wysłuchaj na-

sze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego zmartwychwstałego 

Syna. * Umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoim sługą (Twoją słu-

żebnicą) zmartwychwstaniemy do życia wiecznego w Twoim Króle-

stwie. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
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Nabożeństwo żałobne 

 

Modlitwy pokomunijne 
anie i Boże nasz, dziękujemy Ci, że Syn Twój umiłowany zostawił 

nam w Sakramencie Świętym pokarm i napój na drogę do wieczno-

ści. * Dziękujemy Ci, że nas posiliłeś Twoimi najświętszymi darami. * 

Spraw także, aby nasz brat, który (nasza siostra, która) ten święty Sakra-

ment przyjmował (przyjmowała) w życiu swoim, mógł (mogła) uczest-

niczyć w wiecznej uczcie radości w Twoim Królestwie. * Przez Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego. 
 

2. (Pogrzeb dziecka) Boże nasz i Ojcze, * przyjęliśmy w Komunii Świętej 

Ciało i Krew Twojego Syna, * z ufnością prosimy Cię, abyś udzielił po-

ciechy Twoim wiernym opłakującym to zmarłe dziecko, * niech ten 

Święty Sakrament utwierdzi w nich nadzieję życia wiecznego w Twoim 

Królestwie, wraz ze wszystkimi zbawionymi. * Przez Jezusa Chrystusa, 

Pana naszego. 
 

____________________ 
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