
SEXAGESIMAE 
 

Hasło tygodnia 

Dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.   
                                                           (Hbr 3,15) 
 

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) 
 

Graduale 
Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim * i światłością ścieżkom 
moim. Alleluja!                                                      (Ps 119,105) 
 

Kolekta 
anie Boże, nasz Ojcze wszechmogący! * Przemówiłeś do nas przez swego 
Syna. * Daj, by zasiew Słowa Twego zaowocował w naszych sercach i 

przyniósł plon dla Twojej chwały, byśmy chwalili Cię słowem i czynem, i byli 
świadkami Twojej łaski. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, 
który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.  
 

Prefacja 
aiste godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * by w każdym czasie i 
na każdym miejscu dziękować Tobie, Panie, Boże wszechmogący, * przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa. * W Nim Słowo Boga stało się ciałem, by w 
śmierci zasiane zakiełkować mocą, która rodzi nowe życie. * On jest Słowem, 
które nas oczyszcza i przygotowuje do życia w sprawiedliwości. * Dlatego i my 
ze wszystkimi zastępami niebios * śpiewamy hymn na chwałę Twoją, * tak 
wspólnie wołając: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post Sanctus 
anie nasz i Boże, przychodzimy do Ciebie przynosząc te oto dary: chleb i 
wino. Jak ziarno zasiane zostało, by wydać plon, tak Twój Syn, a nasz 

Zbawiciel wydał sam siebie dla naszego zbawienia. Jak owoc winorośli 
przetłoczony został, by stać się napojem, tak Twój Syn, a nasz Zbawiciel przelał 
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za nas swoją krew. Daj, byśmy przyjmując Jego Ciało i Krew, również zostali 
mocą Jego Ducha wewnętrznie przetworzeni, byśmy kiedyś mogli stać się 
uczestnikami radości w Jego Królestwie. Na tę chwilę z tęsknotą czekamy, wraz 
z całym Kościołem wołając: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
spominając śmierć Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 
zwiastujemy Jego zmartwychwstanie i oczekujemy na Jego powtórne 

przyjście w chwale. Prosimy, Cię, Ojcze, by Ewangelia Zmartwychwstałego była 
dla nas mocą ku zbawieniu. W Niego bowiem wierzymy, On jest Słowem 
Twoim, które się spełniło. Niechaj spełnia się i w naszym życiu.  
W Nim i przez Niego niechaj będzie chwała i cześć 
Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, 
teraz i na wieki wieków. 
 

Antyfona 
Ks: Tobie złożę ofiarę dziękczynną! Alleluja! 
Zb:    I będę wzywał imienia Pana. Alleluja!                              (Ps 116,17)  
 

Modlitwa pokomunijna 
oże, Ojcze nasz niebiański, * darowałeś nam swe Słowo, chleb życia i kielich 
zbawienia. * Pomóż nam, byśmy kierowali się Twoim Słowem i przykładem 

Twego Syna. * Chcemy nie tylko nazywać się Twoimi dziećmi, ale być nimi na co 
dzień w naszym życiu, * przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
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