
ESTOMIHI 
 

Jeżeli niedziela wypadnie 2. lutego (Dzień ofiarowania Pana Jezusa – Oczyszczenia Marii Panny), to w niedzielę 
należy użyć formularza tego święta. 
 

Hasło tygodnia 

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad 
Synem Człowieczym.                                                      (Łk 18,31)  
 

Introit (26) 
Ks:    Bądź mi skałą obronną. 
Zb:    Grodem warownym, by mnie wybawić.                           (Ps 31,3b)  

Ks:     Boś Ty skałą moją i twierdzą moją. 
Zb:    Przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie wiódł i prowadził.                                             
Ks:     Panie, w Tobie szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu! 
Zb:    Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie!                           (Ps 31) 
 

Graduale 
W Tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu! * Przez 
sprawiedliwość swoją wybaw mnie! Alleluja!  
                                                                          (Ps 31,2) 
 

Kolekta 
szechmogący Boże, * w cierpieniu i śmierci Twego Syna okazałeś światu 
swoją miłość. * Otwórz nasze oczy, byśmy rozpoznali tajemnicę Jego 

życia i ofiary, naśladowali Go na drodze miłości oraz posłuszeństwa woli Twojej. 
* Przez tegoż 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 czasie 
naszej doczesnej pielgrzymki codziennie doznajemy Twojej dobroci i nosimy już 
w sobie zadatek życia wiecznego. * Otrzymawszy Twojego Ducha, przez którego 
wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się udziału w chwale 
zmartwychwstania. * Dlatego wespół z Aniołami i zastępami niebiańskimi * 
śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
łogosławiony jesteś, Panie nieba i ziemi, bo zmiłowałeś się nad tymi, 
których stworzyłeś i posłałeś swego jednorodzonego Syna, który w ciele 

cierpiał za nasz grzech i stał się naszym Zbawicielem. W skrusze i z radością 
pragniemy przyjąć zbawienie, które dokonało się dla nas jako jedyna i 
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niepowtarzalna ofiara Jego Ciała i Krwi. Zebrani w imieniu i na pamiątkę Jezusa, 
prosimy Cię, o Panie, przebacz, odnów i wzmocnij nas swoim Słowem i swoim 
Duchem. Udziel nam wiary, byśmy mogli spożyć Jego Ciało i Krew, tak jak On to 
polecił, na Jego pamiątkę. Prosimy Cię, zjednocz nas ze wszystkich krańców 
świata, abyśmy mogli świętować ucztę weselną Baranka. Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa, na którego powtórne przyjście czekamy i wraz z całym 
Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie.  
 

Anamneza 
oże Ojcze, wspominamy drogę męki, ukryżowania, śmierci oraz 
zmartwychwstania i wniebowstąpenie Twojego Syna, naszego Pana i 

Zbawiciela. Chcemy uczyć się od Niego słuchając Go i naśladując. Prosimy Cię, 
abyś swoim Duchem jednoczył nas w wierze, nadziei i miłości, byśmy mogli 
oglądać Cię kiedyś twarzą w twarz.  
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: W ręce Twoje polecam ducha mego! Alleluja! 
Zb:    Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny. Alleluja!            (Ps 31,6) 
 

Modlitwa pokomunijna 
iłosierny Boże, Ojcze nasz niebiański, * otaczaj nieustanną opieką 
wszystkich, których posilasz niewysłowionymi darami swej łaski w 

świętym Sakramencie. * Prosimy Cię, nie odmawiaj nam swojej pomocy i 
prowadź swoją ścieżką do wiecznego zbawienia. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego. 
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