
1. Niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego 
 
Temat: Oto Syn mój umiłowany 
 
Hasło tygodnia: Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi ( Rz 8,14) 
Psalm tygodnia: Ps 89 
Pieśń  dnia:         O najmilszy Zbawicielu (813) 
Barwa liturgiczna: biała 
 
 
Introit  
I 
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 
Ks: Ten jest syn mój umiłowany. Alleluja! 
Zb: Którego sobie upodobałem. Alleluja! 
Ks: Boże! Daj królowi prawa swoje. Alleluja! 
Zb: I sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu.  Alleluja!  ( Mt 3,17 : Ps 72,1)  
 
 
 
Kolekta 
 
Wszechmogący Boże, łaskawy Ojcze. * Ty uwielbiłeś się w Synu swoim Jezusie Chrystusie od 
młodości Jego, a Duch Twój spoczął na Nim. * Dziękujemy Ci za życie nasze i wszystko co 
każdego dnia z łaski swej nam dajesz.* Prosimy Cię, ucz nas życia w wierności, świętości i 
zachowywaniu prawdy, abyśmy wypełniali wszelką sprawiedliwość. * Wysłuchaj nas przez 
Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego.   
 
 
 
Graduale 
 
Ogłoszone zarządzenie Pana: rzekł do mnie:  Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem.  Alleluja! 
           (Ps 2,7) 
 
Pozdrowienie przed kazaniem 
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym.  Amen.      (Ga 6,18) 
 
 
Prefacja 
Zaprawdę godną, zbawienną i sprawiedliwą jest rzeczą,* abyśmy Ciebie, wszechmogący i 
miłosierny Boże, zawsze i na każdym miejscu wielbili * przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
* Ty bowiem zesłałeś Go na ziemię, aby obwieścił nam wolę Twoją, abyśmy umieli rozróżnić 
co nią jest, co jest dobre, miłe i doskonałe.* Za nasze grzechy ofiarowałeś Go na krzyżu 
Golgoty, by uratował nas od wiecznego zatracenia. * Dlatego, dziękując Ci, pragniemy wraz z 



chórami aniołów śpiewać na cześć Twoją pieśń chwały:  
 
Zbór: Święty … 
 
Post sanctus 
Panie i Ojcze nasz, dziękujemy Ci za okazaną nam cierpliwość i łaskę. Oddani Słowu Twojego 
Syna przynosimy teraz chleb i wino, i prosimy o Twoje błogosławieństwo. Dobry Boże, Ty 
przez moc Ducha Świętego odnów i oczyść serca nasze, abyśmy w tych oto darach godnie 
przyjęli prawdziwe Ciało i Krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Do Ciebie wznosimy wraz z 
całym Kościołem swe wołanie i czekając na przyjście Zbawiciela z nadzieją prosimy : Przyjdź 
rychło, Panie!  
 
 
Anamneza 
Panie i Boże nasz, pragniemy w sercach naszych pamiętać o zbawczej męce i śmierci Syna 
Twojego. Radujemy się z Jego zmartwychwstania i obdarzeni nadzieją, oczekujemy Jego 
przyjścia w chwale. Spraw, abyśmy niczym w Jordanie, przez Jego Słowo i Sakramenty obmyci 
zostali z grzechów. Prosimy Cię, abyś swoim Duchem jednoczył nas w wierze, byśmy mogli 
doświadczyć radości w Twoim Królestwie. Amen. 
 
 
 
Kolekta pokomunijna 
 
Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, * Ty każdego dnia obdarzasz nas obfitością darów 
swoich. * Przez Słowo swoje i Sakramenty napełniasz nas wiarą i nadzieją życia wiecznego. * 
Prosimy Cię, prowadź nas nadal mocą Twego błogosławieństwa, * przez Pana i Zbawcę 
naszego, Jezusa Chrystusa.  
 
 
Antyfona 
 
Ks: Niech imię Jego trwa wiecznie.  Alleluja! 
Zb: Niech sławią Go wszystkie narody. Alleluja ( Ps 72,17) 


