
SEPTUAGESIMAE 
 

Jeśli niedziela wypada 25. stycznia (Dzień nawrócenia apostoła Pawła), to święto obchodzone jest 
w poprzedzającą sobotę. Jeżeli niedziela wypadnie 2. lutego (Dzień ofiarowania Pana Jezusa – 
Oczyszczenia Marii Panny), to w niedzielę należy użyć formularza tego święta. 
 

Hasło tygodnia 

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej 
sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed Twoje oblicze, lecz 
dla obfitego Twojego miłosierdzia.                                                     (Dn 

9,18)   
 

 Introit (24) 
Ks:     Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. 
Zb:    Albowiem mądrość i moc należą do Niego.                      (Dn 2,20)  

Ks:     Panie, jak wielka jest dobroć Twoja. 
Zb:    Którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją.                     
Ks:     Zaiste wysłuchałeś głosu błagania mego. 
Zb:    Kiedy wołałem do Ciebie.                                                    (Ps 31) 
 

Graduale 

Błogosławiony Pan niech będzie, * gdyż okazał mi cudowną łaskę 
swoją w warownym grodzie. Alleluja!                                          (Ps 31,22) 
 

Kolekta 
iłosierny Boże, niebiański Ojcze, * na podstawie naszych 
uczynków nie możemy ostać się przed Tobą. * Pomóż nam, 

abyśmy polegali jedynie na Twej łasce, a wszystko co nas przytłacza i 
gnębi przezwyciężali z Twoją pomocą. * Wysłuchaj nas przez Jezusa 
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki 
wieków. 
 

Prefacja 
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 
abyśmy Tobie, święty Panie, wszechmogący Ojcze, wiekuisty Boże, 

* zawsze, i na każdym miejscu dziękowali * przez Jezusa Chrystusa 
Pana naszego, *  W nim Słowo Boga stało się ciałem, by zasiane 
w śmierć wykiełkowało mocą, która rodzi nowe życie. * On jest 
Słowem, które nas oczyszcza i przygotowuje do życia w 
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sprawiedliwości. * Przeto ze wszystkimi zastępami niebios wielbimy 
Twe imię i śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
oże nasz i Panie, przychodzimy do Ciebie i przynosimy te oto dary: 
chleb i wino. Jak ziarno zostało zasiane, by wydało plon, tak Twój 

Syn, a nasz Zbawiciel wydał siebie samego dla naszego odkupienia. Jak 
owoc winorośli poddajemy tłoczeniu, aby stał się napojem, tak Twój 
Syn, a nasz Zbawiciel przelał za nas swoją krew. Spraw, byśmy 
przyjmując Twe ciało i krew, zostali także wewnętrznie przemienieni 
mocą Ducha Świętego i mieli udział w wiecznej radości w Jego 
królestwie. Na tę chwilę tęsknie czekamy i razem z całym Kościołem 
wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
spominamy śmierć Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, głosimy 
Jego zmartwychwstanie i oczekujemy na Jego drugie przyjście w 

chwale. Prosimy, by ewangelia Zmartwychwstałego była dla nas mocą 
ku zbawieniu. Jemu ufamy, On jest Słowem Boga, które się wypełniło. 
Niechaj wypełnia się także w naszym życiu.  
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: Miłuję Cię, Panie, mocy moja! Alleluja! 
Zb:    Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim. Alleluja!   
                                                                      (Ps 18,2-3) 
 

Modlitwa pokomunijna 
Oże, nasz Panie, * darowałeś nam swe Słowo, chleb życia i kielich 
zbawienia. * Pomóż nam, byśmy zawsze kierowali się Twoim 

Słowem i przykładem Twego Syna. * Nie chcemy być chrześcijanami 
tylko z nazwy, ale pragniemy żyć jak Twoje dzieci, * przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. 
 
____________________ 
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