
Nowy Rok 
 
Temat święta:  Bóg czyni nowe… 
 
Hasło tygodnia: Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w 

imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu (Kol 3,17) 
Psalm tygodnia: Ps 8,2-10 
Pieśń tygodnia: Pójdźmy z podziękowaniem (99), Jezu, hasłem być nam chciej (94)  
Barwa liturgiczna: biała  
 
Introit 
 
Ks: Panie, Tyś jest ostoją naszą z pokolenia w pokolenie.  
Zb: Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże! (Ps 90,1-2) 
Ks: Nasyć nas o świcie łaska swoją. 
Zb: Abyśmy się weselili przez wszystkie dni nasze! 
Ks: Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego.  
Zb: A wśród nas utwierdź dzieła rąk naszych! (Ps 90,14.17) 
 
Kolekta 
Wieczny Boże, w którym wszystko ma początek. / Obiecałeś zawsze być z nami i wypełniłeś tę 
obietnicę przez narodziny Jezusa, naszego Zbawcy. / Przez Niego wzmacniasz nasze zaufanie, 
dajesz nam miłość, nadzieję i odwagę, by rozpoczynać to co nowe w naszym życiu. / Za to 
dziękujemy Ci przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje po wszystkie czasy. 
 
 
Graduale 
Błogosławić Cię będę, póki życia mego, / w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Alleluja! 
(Ps 63,5) 
 
 
Pozdrowienie przed kazaniem 
I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż 
słowa te są pewne i prawdziwe. Obj 21,5 
 
 
Prefacja 
Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, / abyśmy zawsze i wszędzie 
Tobie dziękowali, / święty Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże, / przez naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa. W Nim objawiłeś się jako kochający ludzi Zbawiciel, / w Nim pozwoliłeś aby 
zajaśniało Twoje oblicze nad nami i dałeś nam zbawienie i pokój. / Panie, władco nasz, jak 
wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Dlatego ze wszystkimi Aniołami i Archaniołami, / i ze 
wszystkimi mocami, i zastępami niebios, / śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:  
 
 
Post sanctus 
Ojcze, dziękujemy Ci, bo jesteś z nami. Ty przeprowadziłeś swój lud wybrany przez morze  



i towarzyszyłeś mu w czasie wędrówki przez pustynię: w obłoku w czasie dnia, a w słupie 
ognia nocą. Gdy wypełnił się czas, posłałeś swojego Syna, aby był naszym Zbawicielem i 
Nauczycielem. Prosimy Cię o Ducha pokoju – ześlij Go na nas i daj nam uczestniczyć tutaj w 
Wieczerzy Świętej razem z Chrystusem. Na Jego przyjście oczekujemy i prosimy: Przyjdź 
rychło, Panie!  
 
Anamneza 
Wspominamy, Ojcze, wcielenie twojego Syna:  
Objawiłeś swoją chwałę w dziecku w żłobie.  
Objawiłeś swoją chwałę, gdy Jezus zawołał na krzyżu „Wykonało się!”  
Objawiłeś swoją chwałę, gdy Zmartwychwstały dał radość i pokój, który przekracza wszelkie 
zrozumienie.  
Wszystkich, którzy przyjmują ten chleb i piją z tego kielicha przyjmij do społeczności, która 
wykracza poza to miejsce i czas. Przez Jezusa Chrystusa, któremu z Tobą i Duchem Świętym 
niech będzie chwała i cześć.  
 
Antyfona: 
Ks: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja!  
Zb: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja! (J 1,14)  
 
 
 
Kolekta pokomunijna 
Boże, który jesteś Panem czasu, / dziękujemy Ci za wzmocnienie więzi z Tobą przez tę świętą 
Wieczerzę. / Prosimy Cię, upewniaj nas codziennie, że Duch Święty nas prowadzi, / abyśmy 
potrafili z nadzieją i odwagą żyć w tym Nowym Roku w imieniu Jezusa Chrystusa. 


