
3. NIEDZIELA PO EPIFANII 
 
 

Hasło tygodnia 

Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie 
Bożym.                                                                          (Łk 13,29) 
 

Introit (20) 
Ks:     Chwalcie Pana, wszystkie narody. Alleluja! 
Zb:    Wysławiajcie Go wszystkie ludy. Alleluja! 
Ks:     Albowiem łaska Jego jest można nad nami. Alleluja! 
Zb:    A wierność Jego trwa na wieki! Alleluja!                         (Ps 117,1-2) 

Ks:      Panie, nakłoń ucha swego i wysłuchaj mnie! 
Zb:     Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa Tobie!               (Ps 86) 
 

Graduale 
Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, * niech się weselą mnogie wyspy! 
Alleluja!                                                                          (Ps 97,1) 
 

Kolekta 
szechmogący Boże i Ojcze! * Ty powołałeś wszystkich ludzi do 
społeczności dzieci swoich, niezależnie od ich pochodzenia czy 

narodowości, bo chcesz, aby wszyscy byli zbawieni. * Obdarz mocą 
i błogosławieństwem zwiastowanie Ewangelii, aby wzbudzało ono w sercu 
każdego człowieka zaufanie i żywą wiarę. * O to Cię prosimy przez Zbawiciela 
naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na 
wieki wieków. 
 

Prefacja 
aprawdę godną, zbawienną i sprawiedliwą jest rzeczą, * abyśmy Ciebie, 
wszechmogący i miłosierny Boże, zawsze i na każdym miejscu wielbili * 

przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * Jego Ewangelia jest mocą ku zbawieniu 
dla każdego szczerze wierzącego, * największym skarbem Kościoła i klejnotem 
dla duszy szukającej Ciebie. * Zgromadzeni w imieniu Syna Twojego przed 
obliczem Twoim * śpiewamy Tobie na chwałę, radośnie wołając: 
 
 
 

Post Sanctus 
ądź pochwalony, Panie nieba i ziemi, że zmiłowałeś się nad całym rodzajem 
ludzkim i zesłałeś nam Syna swego jednorodzonego. Dziękujemy Ci za 

zbawienie w ofierze Jego ciała i krwi. Panie, ześlij nam Ducha swego Świętego, 
poświęć i odnów nas na ciele i na duszy i spraw, abyśmy w tym chlebie i winie 
przyjęli prawdziwe ciało i krew Syna Twego. Wysłuchaj nas, byśmy wypełnili 
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święty testament Syna Twego. Na Jego powtórne przyjście czekamy i wraz z 
całym Kościołem prosimy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
oże Ojcze, z wdzięcznością wspominamy łaskę Twoją i zbawienie, którym 
obdarzasz nas przez Jezusa Chrystusa. Uwielbiamy Cię za dar nowego życia, 

którego doświadczamy dzięki zmartwychwstaniu Pana naszego. Oczekujemy na 
Jego objawienie się w pełni chwały, już teraz radośnie Cię wielbiąc i niosąc 
Tobie nieustanne dziękczynienie. Zjednocz nas przy stole Pana naszego, tu na 
tym miejscu, i tam w wieczności.  
Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, *  
Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, *  
wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
 

Antyfona 
Ks: Niech nam Bóg błogosławi. Alleluja! 
Zb:    Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi! Alleluja!        (Ps 67,8) 
 

Modlitwa pokomunijna 
oże i Ojcze, źródło wszelkiej pociechy! * Dziękujemy Ci za posilenie przy 
Stole naszego Pana i za Ewangelię o Nim, którą uczyniłeś mocą zbawienia 

naszego. * Spraw w łasce swojej, abyśmy się jej nigdy nie wstydzili, ale chlubili 
się nią przed całym światem. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i 
Zbawiciela naszego. 
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