
2. Niedziela po Epifanii 
 
Temat niedzieli: Radość w Chrystusie 
 
Hasło tygodnia: Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez 

Jezusa Chrystusa (J 1,17) 
Psalm tygodnia: Ps 105,1-8 
Pieśń tygodnia: Radośnie śpiewajmy (80), Radość jest w Tobie (817)  
Barwa liturgiczna: zielona  
 
Introit 
 
Ks: Niech cała ziemia korzy się przed Tobą. Alleluja! 
Zb: Niech śpiewa i opiewa imię Twoje. Alleluja! (Ps 66,4) 
Ks: Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Alleluja! 
Zb: Głoście narodom czyny Jego. Alleluja! 
Ks: Pamiętajcie o cudach, które uczynił. Alleluja! 
Zb: O znakach i wyrokach ust Jego. Alleluja! (Ps 105) 
 
Kolekta 
Miłosierny Boże, u Ciebie jest źródło życia. / Przemień nasze braki w pełnię, a nasze troski w 
błogosławieństwo, i uczyń nasze życie świętowaniem z Tobą. / Przez Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieków.  
 
Graduale 
Dusza moja będzie się chlubić Panem! / Niechaj słuchają pokorni i weselą się! Alleluja! (Ps 
34,3) 
 
Pozdrowienie przed kazaniem 
Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Flp 4,4 
 
 
Prefacja 
Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, /abyśmy zawsze i wszędzie z 
radością Tobie dziękowali, / przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. / On otworzył dla nas na 
nowo dom ojcowski i uspokaja nasze niespokojne serca. / Tym, którzy nie mają swojego 
miejsca na ziemi, podarował ojczyznę, której nawet śmierć nie może ich pozbawić. / Dlatego 
ze wszystkimi Aniołami i Archaniołami, i ze wszystkimi mocami, i zastępami niebios,  
śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:  
 
Post sanctus 
Boże, jak możemy ogarnąć to, co nam podarowałeś!? Ty, prowadziłeś lud swój przez wszystkie 
czasy, pozwoliłeś, by świeciło mu Twoje światło. Z Tobą nawet ciemność nie była ciemna, a 
każda droga stawała się błogosławiona.   
Ty posłałeś Jezusa Chrystusa jako światłość dla narodów. Jego gwiazda świeci dla wszystkich 
ludzi. On jest naszym wybawieniem, a na Jego powtórne przyjście oczekujemy i prosimy: 
Przyjdź rychło, Panie!  



 
Anamneza 
Wspominając życie i śmierć Jezusa Chrystusa, uwielbiamy Jego zmartwychwstanie i 
oczekujemy jego powrotu. Dopóki nie zobaczymy Go w chwale, prosimy Cię, ześlij swojego 
Ducha Świętego na te dary i pozwól nam mieć udział w ciele i krwi Twojego Syna, naszego 
Pana Jezusa Chrystusa i być jedno z Nim i z sobą nawzajem, gdy łamiemy ten chleb i pijemy z 
tego kielicha.  
 
Dziękujemy Ci za wspólnotę Twojego Stołu, do której przyjąłeś nas przez chrzest. Ze 
wszystkimi ochrzczonymi chwalimy i wielbimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i 
Zbawiciela. Amen.  
 
Antyfona: 
Ks: Szukajcie Pana i mocy Jego. Alleluja! 
Zb: Szukajcie zawsze oblicza Jego. Alleluja! (Ps 105,4)  
 
 
Kolekta pokomunijna 
Miłosierny Boże, / mogliśmy dziś być gośćmi przy Twoim stole./ Spraw, aby radość ze 
wspólnoty tego Stołu opromieniała każdy dzień nowego tygodnia. / Daj nam udział w 
wiecznej uczcie radości u Ciebie./ O to prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 


