
OSTATNIA NIEDZIELA PO EPIFANII 
 
 

Hasło tygodnia 

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.    (Iz 60,2)  
 

 
Introit (23) 
Ks: Blask Pana jest jak światłość, promienie wychodzą z Jego rąk. Alleluja! 
Zb:    Tam ukryta jest Jego moc. Alleluja!                                   (Ha 3,4) 

Ks:     Pan jest Królem, niech się raduje ziemia. Alleluja! 
Zb:    Niech się weselą mnogie wyspy! Alleluja!                                            
Ks:     Obłok i ciemność wokół Niego. Alleluja! 
Zb:    Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Alleluja! (Ps 97) 
 

 
 
Graduale 
Panie, u Ciebie jest źródło życia, * w światłości Twojej oglądamy światłość. 
Alleluja!                                                                    (Ps 36,10) 
 

 
Kolekta 

oże, Ojcze wszechmogący, * Ty sprawiłeś przez Syna swego, że w ciemności 
zajaśniała światłość, która rozświetliła nadzieją serca nasze. * Dlatego, choć 

bywamy uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, choć zakłopotani, jednak nie 
zrozpaczeni, powaleni ale nie pokonani, zniewoleni a jednak wolni. * Spraw, 
aby życie nasze obfitowało w dobro i miłość, do których nas powołałeś, na 
świadectwo wiary i dla zbawienia dusz naszych. * Wysłuchaj nasprzez Jezusa 
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 
 

 
 
Prefacja 

aprawdę godną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy Ciebie, 
miłosierny i wszechmogący w Trójcy jedyny nasz Ojcze, wiekuisty Panie, 

zawsze i wszędzie wielbili i chwalili przez Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. 
* Ty zesłałeś Syna swego, by ucieleśnił wśród nas wolę Twoją. * Poświęciłeś 
Jego życie, aby śmiercią swoją wykupił nas z upadku grzechu, otwierając nam 
bramę do życia wiecznego. * Dlatego wraz z chórami anielskimi pragniemy 
śpiewać na cześć Twoją pieśń chwały: 
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Post Sanctus 
hwalimy i wielbimy Cię, Boże i Ojcze, że jesteś łaskawy i otaczasz nas swą 
miłością i opieką. Mimo naszych grzechów i niewierności okazujesz nam  

cierpliwość i dajesz czas na przemianę. Przez życie i słowa Syna Twego wskazuj 
nam, którędy iść, by trafić do Ciebie. Mocą Ducha Swego odnawiaj i uświęcaj 
serca nasze, by Ci, którzy wierzą nie zginęli, lecz zamieszkali w Twoim 
Królestwie na wieczność. Dziękując Ci za dobroć Twoją wraz z wszystkimi 
wierzącymi wołamy: Przyjdź rychło, Panie!  
 
 
 

Anamneza 
oże i Ojcze nasz, wspominamy w sercach naszych Syna Twego, Jego ofiarę 
na krzyżu, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Wierzymy i wyznajemy, 

że On jest Panem i Zbawicielem, który wskazał i otworzył nam drogę do Twego 
Królestwa. Prosimy Cię, pozwól nam łaskawie przyjąć w tym chlebie i winie 
ciało i krew Pana i Zbawiciela naszego, abyśmy zostali oczyszczeni, umocnieni i 
zjednoczeni z Nim na wieki w Twoim Królestwie.  
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: Dobrze jest dziękować Panu. Alleluja! 
Zb:    I opiewać imię Twe, o Najwyższy! Alleluja!                (Ps 92,2) 
 
 
 
 

Modlitwa pokomunijna 
szechmogący Panie nasz i Boże, * Ty w tajemnicy Przemienienia 
objawiłeś uczniom Chwałę Twojego umiłowanego Syna. * Spraw, aby 

przez ten Sakrament, który spożywamy Chrystus także nas przemieniał na 
swoje podobieństwo, * który żyje i króluje na wieki wieków. 
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