
ŚWIĘTO IMIENIA JEZUS 

Temat dnia: Jezus – Bóg jest zbawieniem 
 
Hasło dnia: Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dzię-
kując przez niego Bogu Ojcu. (Kol 3,17) 
 
Psalm dnia: Ps 8,2-10 
Pieśń dnia: Imię Jezus wiecznie żywe (787) 

Jezu, hasłem być na chciej (94) 

Barwa liturgiczna: biała 

Introit 

Ks: Niech na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano. Alleluja! 
Zb: I wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. Alleluja!                                 (Flp 2,10a.11) 
Ks: Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Alleluja! 
Zb: Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Alleluja! 
 (Ps. 8,2) 
Ks: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz. Alleluja! 
Zb: A syn człowieczy, że go nawiedzasz? Alleluja! 

(Ps 8,5) 

Graduale: 

Błogosławić Cię będę, póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Alleluja! (Ps 63,5) 

Kolekta  

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

Prefacja 

Prawdziwie godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, abyśmy Ciebie, wszechmogący Boże, wielbili i 
wysławiali. Ty dałeś nam swojego Syna, a w Jego imieniu objawiłeś nam  zbawienie i życie wieczne. W Świętej 
Wieczerzy Chrystus zostawił nam pamiątkę swej śmierci i gwarancję zbawienia. Dlatego i my wysławiając 
wspaniałe imię Jezus, wespół z aniołami, pewni Twej łaski ośmielamy się wołać:  

Post sanctus 

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

Anamneza 

Wielbimy Ciebie, Jahwe – Boże żywy! Niepojęta jest dla człowieka tajemnica Twej istoty. Zbyt znikomy jest nasz 
rozum, by pojąć Ciebie. Wysławiamy Ciebie, Panie Jezusie Chrystusie! Ty obiecałeś nam , że o cokolwiek prosić 
będziemy Ojca w imieniu Twoim, da nam. Prosimy więc w świętym imieniu Jezus, Boże Ojcze wszechmogący, 
pobłogosław nam tę Świętą Wieczerzę i daj, by była dla nas świętem nowego życia i zbawienia. 



Duchu Święty przemień nasze serca i nakarm nas cudownie chlebem życia i napój z kielicha radości i nadziei. W 
Świętym Imieniu Jezus, przez Ducha Świętego , niech będzie chwała Bogu Ojcu teraz i na wieki. Amen 

Modlitwa pokomunijna: 

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

Antyfona: 

Ks: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja! 
Zb: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja! (J 1,14) 


