
4. NIEDZIELA PRZED POSTEM  
 

4. niedziela po Epifanii występuje tylko w tych latach, kiedy Wielkanoc wypada po 14. kwietnia 
(13. kwietnia w latach przestępnych). Jeżeli niedziela wypada 2. lutego, należy użyć formularza 
Dnia ofiarowania Pana Jezusa – Oczyszczenia Marii Panny. 
 

Hasło tygodnia 

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród 
synów ludzkich!                                                                                    (Ps 66,5) 
 

Introit (21) 
Ks:  Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie.  
Zb:    Mocniejszy jest Pan na wysokości!                               (Ps 93,4) 

Ks:     Pan rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. 
Zb:    Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie.                             
Ks:     Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utra-pienia.  
Zb:     Uciszył burzę, i uspokoiły się fale morskie.                       (Ps 107) 
 

Graduale 
Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: * Przedziwnymi okazują się pośród 
synów ludzkich. Alleluja!                                                  (Ps 66,5) 
 

Kolekta 
anie Jezu, nasz Nauczycielu i Mistrzu. Płyniesz z nami w łodzi życia i 
otaczasz nas swoją opieką i miłością. Ucz nas pamiętać o tym w 

chwilach doświadczeń i nie pozwól, byśmy ulegali zwątpieniu. 
Wysłuchaj nas Ty, który z Ojcem i z Duchem Świętym panujesz nad 
wszystkim teraz i zawsze. Amen. 
 

Prefacja 
aprawdę godne to i sprawiedliwe a dla człowieka zbawienne, * 
abyś Ojcze przyjął wszelką chwałę i nasze dziękczynienie. * Ty 

stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo i chociaż odwróciliśmy 
się od Ciebie, * Ty pozostałeś wierny i chcesz zachować nas przy życiu. 
* Ty posłałeś do nas Ratownika, który wybawił nas od śmierci 
i wszelkiego niebezpieczeństwa. * Dlatego wolni od strachu, pełni 
radości zbawienia, razem z aniołami tak Tobie śpiewamy:    
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Post Sanctus 

ezusie, gdy toniemy, Ty przychodzisz nam z pomocą. Gdy gaśnie 
w nas siła do życia, Ty karmisz nas i wzmacniasz. Gdy giniemy 

z pragnienia, Ty poisz nas cudownie ze źródła nadziei. Spragnieni 
i głodni kładziemy dziś przed Tobą ten chleb i ten kielich, i prosimy Cię: 
Mocą Twojego Ducha Świętego poświęć te dary i pobłogosław nasze 
serca, napełnij je nowym życiem, pokojem i radością. Z nadzieją 
oczekujemy Ciebie i wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
ądź wywyższony Boże nasz i Ojcze, dawco i zachowawco życia. 
Ciebie chwalimy wraz z całym stworzeniem za Twoją wielką miłość 

i miłosierdzie. Wysławiamy Cię Boże za Jezusa Chrystusa – Twojego 
Syna, a naszego Zbawcę i Pana. On poświęcił swoje życie i oddał je na 
krzyżu Golgoty, aby nas przy życiu zachować. Chwalimy cię za to, że 
mocą Ducha Świętego obdarowujesz nas wiarą, nowym życiem 
i gromadzisz nas w Twoim Kościele.  
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:  Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego. Alleluja! 
Zb:   I za cuda Jego dla synów ludzkich! Alleluja!                    (Ps 107,31) 
 
 

Modlitwa pokomunijna 
anie Jezu Chryste! * Twoja moc zadziwia nas i Twa siła przerasta 
nasze zrozumienie. * Dziękujemy Ci, że przy tym stole nakarmiłeś 

nas na nowo, abyśmy mogli iść przez życie z mocą płynącą z wiary. * 
Wysławiamy Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym, Prawdziwy Bóg, 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 
____________________ 
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