
ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO —  
ŚWIĘTO EPIFANII 
 

Hasło dnia 

Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.         (1 J 2,8) 
 

Introit (17) 
Ks: Panie, Twoim jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad 

wszystko. Alleluja! 
Zb:   Ty władasz nad wszystkim, w Twojej ręce jest siła i moc. Alleluja!                                                              

(1 Krn 29,11.12) 

Ks:  Wykrzykuj Panu, cała ziemio!  Alleluja! 
Zb:  Służcie Panu z radością. Alleluja!  
Ks:   Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem! Alleluja! 
Zb:   Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! Alleluja!                           (Ps 100) 
 

Graduale 
Chwalcie Pana, wszystkie narody, * wysławiajcie Go, wszystkie ludy! Alleluja!                                                                                  

(Ps 117,1) 
 

Kolekta 
oże, Ojcze nasz niebiański. * Ty przez światło betlejemskiej gwiazdy 
przyprowadziłeś narody świata do siebie i objawiałeś im Syna swojego. * 

Prosimy Cię, spraw w łasce swojej, abyśmy kroczyli w wierze za Twoim 
zbawiennym światłem i mogli kiedyś oglądać w pełni Twój boski majestat. * Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje 
na wieki wieków. 
 

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

wieczny Boże, * przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * Tyś w Nim objawił 
tajemnicę naszego zbawienia. * On jest światłością świata i Zbawicielem 
narodów, * który na ziemi przyjął śmiertelne ciało i odnawia nas światłem swojej 
boskości. * Dlatego wraz z wszystkimi aniołami, * niebiańskimi mocami, 
wszystkimi zbawionymi i całym stworzeniem, * chwalimy Ciebie i uwielbiamy, 
radośnie Tobie śpiewając: 
Post Sanctus 

ądź pochwalony, Panie nieba i ziemi, że zmiłowałeś się nad nami i zesłałeś na 
ten świat w ludzkim ciele Syna swego. Panie światłości, Ty przygotowałeś w 

Nim zbawienie dla wszystkich ludów. Dziękujemy Tobie za te dary zbawienia, 
przez które stajemy się dziedzicami życia wiecznego. Dlatego zgromadzeni na 
tym miejscu, prosimy Cię, ześlij nam Ducha swego Świętego, poświęć te dary, 
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odnów nas na ciele i na duszy oraz spraw, abyśmy ku zbawieniu przyjęli w tym 
chlebie i winie prawdziwe ciało i krew Syna Twego. Wysłuchaj nas przez Jezusa 
Chrystusa, na którego powtórne przyjście w chwale i pełni światłości czekamy, a 
dziś z całym Kościołem świętym prosimy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
oże Ojcze, wspominając zbawczą mękę i śmierć Twojego Syna, uwielbiamy 
dziś Jego objawienie majestatu całemu światu, jego zmartwychwstanie i 

wniebowstąpienie, 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, aby wszystkim zajaśniało światło chwały Twojej 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 będzie chwalebne imię Pana błogosławione na wieki. Alleluja! 
Zb:  A cała ziemia niech będzie pełna chwały Jego. Alleluja!  
(Ps 72,19) 
 

Modlitwa pokomunijna 
anie nasz i wieczny Boże. * Ty przez te zbawienne dary dziś nas znowu 
posiliłeś i chcesz oświecać drogi naszego życia. * Spraw, aby światło 

Zbawiciela pozostało przy nas i prowadziło wszystkie narody do Ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
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