
DZIEŃ POKUTY — ŚRODA POPIELCOWA 
 

Hasło dnia 

Prochem jesteś i w proch się obrócisz.                                     (1 Mż 3,19b) 
 

Introit (27) 
I 

Ks:  Panie, nie pozywaj na sąd sługi swego. 
Zb:  Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą! 
Ks:  Panie, wysłuchaj modlitwy mojej. 
Zb:  Usłysz błaganie moje! 
Ks:  Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej. 
Zb:  Nasyć nas o świcie łaską swoją.                                        (Ps 143,1-10) 

II 
Ks:  Pamiętaj, że jesteś prochem,  
Zb:  I w proch się obrócisz!                                                    (1 Mż 3,19)  

Ks:  Przybliżyło się Królestwo Boże,  
Zb:  Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii!                             (Mk 1,15) 

Ks:  Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie! 
Zb:  I nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa!                 (Jl 2,17) 
 

Graduale 
Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony * sercem skruszonym 
i zgnębionym nie pogardzisz Boże.                                          (Ps 51,19) 
 

Kolekta 
anie Jezu Chryste, niewinny Baranku Boży. * Dziękujemy Ci, że na 
początku czasu pasyjnego możemy zatrzymać się, by słuchać 

zwiastowania o Twej męce i śmierci. * Spraw, aby ta Ewangelia 
przemieniała nas na Twój obraz. * Daj, byśmy zrozumieli, że w Twym 
dobrowolnym uniżeniu i cierpieniu poniesionym dla nas grzeszników, 
znajdujemy dar nowego człowieczeństwa. * Wysłuchaj nas Ty, który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków.  
 

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

* zawsze i wszędzie dziękowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. * 
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On ujmuje się za nami, grzesznikami, wzywa do pokuty i składa za nas 
swoje życie. * On wyrywa nas z mocy szatana i wprowadza do 
społeczności z Tobą, źródłem miłości, dobra i życia wiecznego. * Dlatego 
wielbimy wspaniałe imię Twoje * i ze wszystkimi zastępami niebios 
śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
askawy Boże, gdzie indziej moglibyśmy znaleźć miłość, jaką Ty nas 
miłujesz, wieczność, do której nas chcesz prowadzić, i pełne sensu 

życie, które dałeś nam w Chrystusie? Dziękujemy Ci, że możemy mieć 
udział w Ciele i Krwi naszego Zbawcy i być naśladowcami naszego 
Mistrza. Uświęcaj Kościół swój Duchem Świętym, aby nie zapierał się 
swego Pana, nie wstydził się Jego ran, ale wiernie go wyznawał i 
oczekiwał na jego drugie przyjście, wołając: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
więty Boże, dziękujemy Ci, że możemy znowu przypominać sobie 
zbawienne czyny naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę jako 

Baranka bez winy. On cierpiał za grzechy całego świata i za grzechy 
każdego z nas, Jego ranami jesteśmy uleczeni. On zmartwychwstał, 
żebyśmy mieli udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią. On wstąpił na 
niebiosa, abyśmy zostali wzięci do chwały, jaką ma jednorodzony Syn, 
Ojciec i Duch Święty. 

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: Panie, wskaż mi drogę, którą mam iść, 
Zb:  Bo ku Tobie podnoszę duszę  moją.                               (Ps 143,10)  
 

Modlitwa pokomunijna 
ełny łaski Boże, który nie skąpisz nam darów swoich. * Dziękujemy 
Ci za obfitość odpuszczenia i miłosierdzia Twego. * Wylej na nas 

Ducha swej miłości, aby wszyscy, których nakarmiłeś pokarmem i 
napojem niebiańskim, stali się przez Twą miłość ludem jednego serca. * 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
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INVOCAVIT 
 

Hasło tygodnia 

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.  (1 J 3,8) 
 

Introit (29) 
I 

Ks:  Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham,  
Zb:  Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę, 
Ks:  Kto mieszka pod osłoną Najwyższego,  
Zb:  Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, 
Ks:   Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja,  
Zb:   Boże mój, któremu ufam.                                                              (Ps 91) 

II 
Ks:  Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham,  
Zb:  Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę, 
Ks:  Albowiem aniołom swoim polecił,  
Zb:  Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. 
Ks:  Na rękach nosić cię będą,  
Zb:  Byś nie uraził o kamień nogi swojej.                                    (Ps 91) 
 

Graduale 
Piórami swymi cię okryje. * I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie.                                                                                               
(Ps 91,4) 
 

Kolekta 
anie Boże, Ojcze niebieski! * Ty posłałeś Syna swego na świat, aby 
pokonał moce złego. * Prosimy Cię o pomoc, gdy jesteśmy poddawani 

próbom. * Daj abyśmy w mocy Twego Syna przeciwstawiali się pokusom i 
pokonali je Słowem Twoim. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z 
Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Prefacja 
aprawdę, godne to i słuszne, sprawiedliwe i zbawienne, * abyśmy Ci 
dziękowali, Ojcze Wszechmogący i chwalili Cię przez Pana naszego 

Jezusa Chrystusa. * Ty jesteś Stwórcą świata, jego bogactwo i piękno jest 
Twoim darem. * Pozostałeś nam wierny, choć my ludzie pogardziliśmy Tobą 
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i Twymi darami. * W Chrystusie przyszedłeś do nas, dzieląc nasz ból i 
samotność, i wziąłeś na siebie karę za nasze grzechy. * W swoim Duchu 
działasz w nas, w swoim Kościele i świecie. * Przeto śpiewamy Tobie, także 
w imieniu tych, którzy już zapomnieli Ci dziękować albo nigdy tego nie 
potrafili, pieśń chwały: 
 

Postsanctus 
ysławiamy Cię, Panie nieba i ziemi. Ty zlitowałeś się nad swoim 
stworzeniem i posłałeś swego Syna, aby stał się człowiekiem. 

W Chrystusie Słowo stało się ciałem, miłość ofiarą a nadzieja 
rzeczywistością. Dziękujemy Ci za odkupienie wykonane dla nas na krzyżu. 
Prosimy: przez Ducha swego poświęć nas i odnów na ciele i duszy, abyśmy 
pod postacią chleba i wina przyjęli ku zbawieniu Ciało i Krew Jezusa 
Chrystusa. Oczekując na Jego przyjście, wołamy wraz z całym ludem Twoim: 
Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
oże, Ojcze niebiański, wspominamy cierpienie i śmierć Twego Syna. 
Wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz władzę 

nad całym światem. I tak, jak wszyscy, którzy przyjmują dary Ciała i Krwi 
Chrystusa, stają się w Nim jednym ciałem, zgromadź swój Kościół ze 
wszystkich krańców ziemi i spraw, byśmy wraz ze wszystkimi wierzącymi 
mieli udział w wiecznej radości w Jego 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:  Nie samym chlebem żyje człowiek, 
Zb:  Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.            (Mt 4,4)  
 

Modlitwa pokomunijna 
anie Boże nasz i Ojcze! * Dziękujemy Ci, że w Ciele i Krwi Twego Syna 
jest nasze zwycięstwo nad grzechem i każdą pokusą. * Wzmacniaj nas 

Duchem swoim, byśmy wytrwali w próbach i pozostali wiernymi świadkami 
Twojej łaski. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.  
 

____________________ 
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REMINISCERE 
 

Hasło tygodnia 

Bóg daje dowód swojej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy 
byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.            (Rz 5,8) 
 

Introit (31) 
I 

Ks:  Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej,  
Zb:  Gdyż są one od wieków!                                                            (Ps 25,6) 

Ks:  Panie, nakłoń ucha swego i wysłuchaj mnie, bom ubogi 
i nędzny!  

Zb:  Boże mój, wybaw sługę swego, który ufa Tobie!         (Ps 86,1a.2b) 

Ks:  Powstań, Panie! Boże, podnieś rękę swoją,   
Zb:  Nie zapominaj ubogich!                                                           (Ps 10,12)  

II 
Ks:  Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej,  
Zb:  Gdyż są one od wieków!                                                             (Ps 25,6) 

Ks:  Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie;  
Zb:  Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego, 
Ks:   Aby bronić prawa sieroty i uciśnionego,  
Zb:  By człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu.    

                        (Ps 10,17.18) 
 

Graduale 
Pan zwiastuje pokój ludowi swemu * i wiernym swoim.        (Ps 85,9) 
 

Kolekta 
iłosierny Boże, * powierzyłeś nam ten świat i obdarzyłeś 
wszystkim, czego potrzebujemy by odpowiedzialnie zarządzać 

Twoją własnością. * My jednak okazaliśmy się niegodnymi Twego 
zaufania i prowadzimy Twoje dzieło do zguby. * Pomóż nam, by ofiara 
Twego Syna stała się dla nas ratunkiem i źródłem odnowy, * który 
z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.  
 

Prefacja 

M 



aprawdę, godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 
abyśmy Tobie, Święty Ojcze, Wszechmogący Panie, wieczny Boże, * 

zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. * On to dla nas grzesznych i dla naszego zbawienia przyszedł 
na ten świat, * i choć sam był bez grzechu, wziął na siebie konsekwencje 
naszych grzechów. * On za nas umarł i uzyskał dla nas pokój 
i pojednanie z Bogiem. * Dlatego razem z aniołami i wszystkimi 
zbawionymi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
aranku Boży, Ty oddałeś życie za grzechy nasze i całego świata. 
Przychodzimy do Ciebie, by w darach chleba i wina przyjąć Twoje 

Ciało i Krew. Jedynie bowiem przez Ciebie oczyszczeni od grzechu 
i obdarzeni mocą Twego Ducha możemy odpowiedzialnie i twórczo 
podchodzić do rzeczywistości, którą nam powierzyłeś. Pomóż, by Twoja 
łaska wyprzedzająca nasze działanie była dla nas fundamentem 
owocnego życia. Zaniedługo bowiem przyjdziesz. Chcemy, by ta 
perspektywa nie napawała nas trwogą, ale stanowiła inspirację i 
zachętę; byśmy wraz z całym Twoim Kościołem mogli wołać: Przyjdź 
rychło, Panie! 
 

Anamneza 
oże, wspominając ofiarę, jaką za nas poniósł Twój Syn umiłowany, 
wyznajemy, że jedynie dzięki Niemu, przez Jego śmierć 

i zmartwychwstanie możemy stanąć przed Twoim obliczem. Dlatego na 
Jego przyjście oczekujemy z radością i pokojem.  

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:  Wzywaj mnie w dniu niedoli, 
Zb:  Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!                                  (Ps 50,15)  

 

Modlitwa pokomunijna 
szechmogący Panie nasz i Boże! * W Synu swoim odpuściłeś nam 
grzechy i wybawiłeś nas od wiecznej kary. * Pomóż nam, byśmy 

odtąd w mocy Twego Ducha mogli wydawać dobre owoce naszego życia 
i naszej wiary. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
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OCULI 
 

Hasło tygodnia 
Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się 
do Królestwa Bożego.                                                                    (Łk 9,62) 

 

Introit (33) 
Ks:  Oczy moje zawsze patrzą na Pana, 
Zb:  Bo on wyswobadza z sieci nogi moje.                              (Ps 25,15) 

Ks:  Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych,  
Zb:  A uszy Jego ich krzyk słyszą!                                          (Ps 34,16) 

Ks:  Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,   
Zb:  A wybawia utrapionych na duchu.                                      (Ps 34,19) 
 

Graduale 
Niech wesprze mnie ręka Twoja, * gdyż wybrałem przykazania Twoje.                                                                                     
(Ps 119,173) 
 

Kolekta 
ezwałeś nas, Panie, abyśmy szli za Tobą. * Wielu próbowało Cię 
naśladować, ale było to ponad ich siły. * Dodaj nam odwagi 

i zdecydowania, byśmy wytrwali na Twojej drodze, nie z naszej własnej 
siły, ale z Twojej mocy, * który jesteś z Ojcem i Duchem Świętym Bogiem 
błogosławionym na wieki. 
 

Prefacja 
aprawdę, godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 
abyśmy Tobie, Święty Ojcze, Wszechmogący Panie, wieczny Boże, * 

zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. * On to jako Baranek niewinny i bez skazy wykupił nas drogą 
krwią swoją z bezużytecznego postępowania naszego. * Przez Niego 
uwierzyliśmy w Boga, który Go wzbudził z martwych i obdarzył wszelką 
chwałą. * Dlatego wraz z aniołami i wszystkimi zbawionymi * śpiewamy 
na cześć Twoją pieśń chwały: 
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Postsanctus 
oże i Ojcze niebieski, wysławiamy Cię za miłość Twoją, za litość nad 
nami i wybawienie od grzechu, śmierci i władzy szatana. Syn Twój 

Jezus Chrystus odkupił nas, płacąc za nas najwyższą cenę, abyśmy byli 
Jego własnością, żyli w Jego Królestwie i służyli Mu w sprawiedliwości, 
szczęściu i niewinności. Uczyń nas w Sakramencie Jego Ciała i Krwi 
uczestnikami Twojej łaski. Odpuść nam grzechy, oczyść z wszelkiej 
nieprawości i poświęć serca nasze, abyśmy tylko dla Ciebie żyli i 
umierali. Wraz z całym Kościołem oczekujemy przyjścia Twego Syna i 
wołamy z ufnością: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
ozważając tę wielką tajemnicę wiary, wspominamy ofiarę Syna 
Twego, który samego siebie wydał za nas, dla nas zmarł 

i zmartwychwstał i posłał swego Ducha by rozbudzał w nas wiarę.  
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:  Pan wyzwala duszę sług swoich  
Zb:  I nie będą ukarani ci, którzy mu ufają.                             (Ps 34,23) 
 

Modlitwa pokomunijna 
szechmogący Boże, dziękujemy Ci za łaskę sakramentu, którym 
pokrzepiłeś nasze dusze. * Prosimy, kieruj nasz wzrok na cel 

naszej drogi i otwieraj nasze serca na bliźnich, * abyśmy z odwagą 
naśladowali Zbawiciela, niosąc światło Jego miłości wszystkim, pośród 
których nas postawiłeś. * Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
 

____________________ 
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LAETARE 
 

Hasło tygodnia 

Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, 
pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.   

                                                                                               (J 12,24) 
 

Introit (35) 
Ks:  Radujcie się z Jeruzalemem wszyscy, którzy je miłujecie! 
Zb:  Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy!                            (Iz 66,10) 

Ks:  Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie,  
Zb:  Gdy o pielgrzymkach myśli!                                              (Ps 84,6) 

Ks:   Albowiem słońcem i tarczą  jest Pan, Bóg,   
Zb:  Łaski i chwały Pan udziela.                                              (Ps 84,12) 
 

Graduale 
Pociechy Twoje rozweselają duszę moją * w licznych utrapieniach 
serca mego.                                                                                (Ps 94,19) 
 

Kolekta 
szechmogący Boże, Ojcze łaskawy, * dziękujemy Ci, że jesteś 
hojny w swoim miłosierdziu i obdarzasz nas dostatkiem chleba 

powszedniego oraz duchowego. * Napełnij nas pragnieniem tego 
pokarmu, przez który mamy życie wieczne. * Pomóż nam w Chrystusie 
dostrzec nową nadzieję i szansę odnowy życia. * Uczyń to w Duchu 
Świętym, Pocieszycielu naszym. 
 

Prefacja 
aprawdę, godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 
abyśmy Tobie, Święty Ojcze, Wszechmogący Panie, wieczny Boże, * 

zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. * Dzięki Jego oddaniu i ofierze za nas złożonej mamy 
odpuszczenie grzechów i życie wieczne. * Przez Niego jesteś dla nas 
łaskawy oraz obdarzasz nas nową nadzieją i radością życia. * Dlatego 
i my wraz z całymi niebiosami śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
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Post Sanctus 
anie Jezu Chryste, Twoja miłość prowadziła Cię na krzyż, gdzie za nas 
oddałeś w ofierze swoje życie. Oto teraz dajesz nam Twoje Ciało i 

Krew, byśmy mogli je przyjąć i czerpać z nich nową siłę. Przez Ducha 
Świętego pobłogosław spożywanie tych darów, byśmy godnie 
i świadomie je przyjęli. Daj nam udział w swojej śmierci i 
zmartwychwstaniu. Przetwórz nasze serca, byśmy włączeni w grono 
wszystkich Twych wybranych oczekiwali z tęsknotą Twego powtórnego 
przyjścia, wołając wraz z całym Kościołem: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
askawy i miłosierny Boże, podnosisz nasz wzrok wbity w ziemię, 
byśmy patrzyli na krzyż, gdzie za nas ofiarował się Twój Syn 

umiłowany. Oto myślimy o Jego śmierci, ale także Jego 
zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, oczekując Jego przyjścia i pełni 
nowego życia. Niechaj Duch Twój Święty uczyni nas, którzy 
przyjmujemy dary Twego Stołu, jednym ciałem w Chrystusie, byśmy 
wraz ze wszystkimi wierzącymi wszech czasów i stron świata mogli stać 
się uczestnikami wielkiego święta 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:  Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich,  
Zb:  Niż gdzie indziej tysiąc.                                            (Ps 84,11) 
 

Modlitwa pokomunijna 
anie Jezu Chryste, * z bogactwa swojej łaski nakarmiłeś nas darami 
życia wiecznego. * Ucz nas tak miłować ludzi, którzy są wokół nas, 

jak Ty nas umiłowałeś. * Daj, byśmy nieśli im nową nadzieję i pociechę, 
tak jak my mogliśmy je przyjąć od Ciebie. * Uczyń to w swojej wielkiej 
łasce, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. 
 

____________________ 
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JUDICA 
 

Hasło tygodnia 

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał 
życie swoje na okup za wielu.                                            (Mt 20,28) 
 

Introit (37) 
Ks:  Bądź sędzią moim, Boże, 
Zb:  Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych!   
Ks:   Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą,  
Zb:  Niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą.               
Ks:  Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę:  
Zb:  On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!                              (Ps 43)  
 

Gloria Patri opuszcza się. 
 

Graduale 
Pan jest mocą ludu swego * i twierdzą zbawienia pomazańca swego.                                                                                      
(Ps 28,8) 
 

Kolekta 
iłosierny nasz Stwórco, * Ty zesłałeś swego Syna, aby jako 
Najwyższy Kapłan oddał życie swoje w ofierze za grzechy świata. 

* Prosimy Cię, spraw, abyśmy Jego ofiarę, złożoną za nas raz na zawsze, 
przyjmowali wierzącym sercem i pocieszali się Jego Słowem. * 
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pośrednika naszego, 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 Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, 

* zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana 
naszego. * Przez Niego dokonałeś na krzyżu zbawienia człowieka, * aby 
śmierć spowodowana przez nieposłuszeństwo Adama została 
pokonana przez posłuszeństwo Twego Syna. * Dlatego wespół z 
aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń 
chwały:   
 
 

M 

Z 



 
 
 
 
 

Post Sanctus 
ysławiamy Cię, Boże, od Ciebie pochodzi nasze życie. Przez Syna 
swojego Jezusa Chrystusa dopełniasz w nas dzieła stworzenia. 

Spraw, by jak chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Twego Syna, tak nasze 
serca zostały przemienione i odrodzone w mocy Ducha Świętego. A tak 
zjednoczeni ze wszystkimi wierzącymi w Chrystusa, prosimy i wołamy: 
Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
anie Boże, przyjmując ten chleb i wino, wspominamy wcielenie 
Twojego Syna, Jego śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie 

oraz Jego nieustanną modlitwę przyczynną za nas i zesłanie 
życiodajnego Ducha. Przygotuj nas na spotkanie z Chrystusem, kiedy 
przyjdzie ponownie w mocy i chwale, abyśmy mogli uczestniczyć z Nim 
w wielkiej Wieczerzy.  

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:  Chrystus umiłował Kościół 
Zb:  I wydał zań samego siebie.                                                  (Ef 5,25)  
 

Modlitwa pokomunijna 
anie Boże, Stwórco wszechrzeczy, wszechpotężny i odwieczny. * 
Daj, aby dary Twojego Syna, Jego Ciało i Krew, które spożyliśmy, 

posiliły nas i umocniły w wierze, * abyśmy każdego dnia który nam 
ofiarujesz wydawali dobre owoce naszego życia. * Przez Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego.  
 

____________________ 
 

W 
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Nabożeństwo pasyjne po Środzie Popielcowej   
 

Hasło dnia 

A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.  (Łk 23,34) 
 

Introit (28) 
Ks: Panie, nie karć mnie w gniewie swoim. 
Zb: Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby.  
Ks: Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje!  
Zb: Dusza moja bardzo się zatrwożyła.  
Ks:   Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, 
Zb: Zbaw mnie przez łaskę swoją!                                          (Ps 6,1-6) 
 

Graduale 
Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, * abyście wstępowali w 
Jego ślady.                                                          (1 P 2,21) 
 

Kolekta 
anie Jezu Chryste, Baranku Boży! * Ty wiedziałeś, że zbliża się czas Twej męki, 
wydania w ręce grzeszników i cierpienia. * Dziękujemy Ci, że z pokorą znosiłeś 

zniewagę i poniżenie. * Spraw, by nasze rozważanie Twego krzyża było nam 
pomocą w biedzie naszych grzechów i utwierdzało nasze zaufanie do Ciebie. * 
Niech Ci będzie miły nasz post i nasze wyrzeczenia. * Uczyń to dla łaski swojej, za 
którą niech Ci będzie chwała na wieki wieków. 
 

Antyfona 
Ks: Chrystus wzgardzony był i opuszczony przez ludzi,  
Zb:   Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu.                           (Iz 53,3) 
 

Kolekta końcowa 
szechmogący Wieczny Ojcze, Boże zbawienia. * Dziękujemy Ci za to, że w 
Chrystusie pojednałeś z sobą świat zniewolony grzechem. * Spraw, aby 

każdy człowiek przyjął Twoją wyciągniętą dłoń, uznał swój grzech i uwierzył w 
Twego Syna. * Daj, by narody zaniechały wojen i sporów, pojednały się i żyły w 
pokoju ku Twej chwale. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
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Nabożeństwo pasyjne po niedzieli Invocavit   
 

Hasło dnia 

I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.                                                                                                               
(Łk 23,42)  

 

Introit (30) 
Ks: Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, 
Zb: Którego grzech został zakryty!   
Ks: Grzech mój wyznałem Tobie!  
Zb: I winy mojej nie ukryłem.  
Ks:   Rzekłem: wyznam występki moje Panu; 
Zb: Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego.                                (Ps 32) 
 

Graduale 
Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, * abyście wstępowali w 
Jego ślady.                                                          (1 P 2,21) 
 

Kolekta 
askawy Boże i Ojcze niebiański! * Dziękujemy Ci, że zesłałeś Syna swojego na 
ratunek i zbawienie każdego wierzącego. * Prosimy Cię, obdarz nas prawdziwą 

wiarą, abyśmy w miłosierdzie Twoje nigdy nie wątpili i w pokorze kroczyli śladami 
Zbawiciela naszego, * który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki 
wieków. 
 

Antyfona 
Ks:   Chrystus nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.  
Zb:   On zraniony jest za występki nasze.                                      (Iz 53,4.5) 
 

Kolekta końcowa 
bawicielu, Jezu Chryste! * Dziękujemy Ci, że w Twoim krzyżu jest nasze 
zbawienie. * Daj, by jego zwiastowanie było mocą przemieniającą nasze życie 

i świat wokół nas. * Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
 

____________________ 
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Nabożeństwo pasyjne po niedzieli Reminiscere  
 

Hasło dnia 

A gdy Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do 
Matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto Matka twoja! I od 
owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.                                                                                                      (J 
19,26.27)  
 

Introit (32) 
Ks: Panie! Nie karz mnie w gniewie swoim. 
Zb: I nie karć mnie w zapalczywości swojej!  
Ks: Nie opuszczaj mnie, Panie!  
Zb: Boże mój! Nie oddalaj się ode mnie! 
Ks:   Śpiesz mi z pomocą, 
Zb: Panie, zbawienie moje!                                                         (Ps 38) 
 

Graduale 
Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, * abyście wstępowali w 
Jego ślady.                                                          (1 P 2,21) 
 

Kolekta 
oże nasz i Panie! * Z pokorą i czcią przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci za 
Twoje zbawienie. * Jako Baranek Wielkanocny został bowiem za nas wydany 

Chrystus. * Dzięki Jego posłuszeństwu aż do śmierci nasze występki i winy mogą 
zostać odpuszczone. * Niechaj Duch Twój prowadzi nas poprzez wydarzenia Pasji 
i dotyka Twym Słowem naszego sumienia. * O to prosimy przez Jezusa Chrystusa, 
któryz  Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

 

Antyfona 
Ks:   Chrystus ukarany został dla naszego zbawienia. 
Zb:   A Jego ranami jesteśmy uleczeni.                                     (Iz 53,5b) 

 

Kolekta końcowa 
oże, Ty nie oszczędziłeś swego Syna, ale wydałeś go za nas wszystkich na 
śmierć krzyżową. * Pomóż nam, abyśmy Jego ofiarę przyjęli jako jedyny 

ratunek dla siebie. * Wysłuchaj nas, przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
 

____________________ 
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Nabożeństwo pasyjne po niedzieli Oculi    
 

Hasło dnia 

Potem Jezus powiedział: Pragnę.                                                      (J 19,28)  
 

Introit (34) 

Ks: Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, 
Zb: Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!  
Ks: Obmyj mnie zupełnie z winy mojej 
Zb: I oczyść mnie z grzechu mego! 
Ks: Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, 
Zb: A ducha prawego odnów we mnie!                                (Ps 51,3-4.12) 
 

Graduale 
Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, * abyście wstępowali w 
Jego ślady.                                                          (1 P 2,21) 
 

Kolekta 
askawy i miłosierny Boże, * prosimy Cię, wysłuchaj modlitw swego ludu, który 
za przykładem Zbawiciela w Getsemani woła do Ciebie w ucisku. * Wyciągnij 

swoją wszechmocną dłoń i chroń nas przed atakami złego. * Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje 
na wieki wieków. 

 

Antyfona 
Ks:   Wszyscy zbłądziliśmy, jak owce,  
Zb:   A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich.                 (Iz 53,6) 
 

Kolekta końcowa 
szechmogący Boże, dziękujemy Ci, że nam pozwalasz zwiastować 
Ewangelię o męce i śmierci Syna Twojego. * Prosimy Cię, uzbrój nas do 

walki ze słabościami i grzechami naszymi. * Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
 

____________________ 
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Nabożeństwo pasyjne po Niedzieli Laetare      
 

Hasło dnia 

Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, 
Boże mój, czemuś mnie opuścił?                       (Mt 27,46)  

 

Introit (36) 
Ks: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie! 
Zb: Panie, wysłuchaj głosu mojego!  
Ks: Panie, jeżeli będziesz zważał na winy, 
Zb: Panie, któż się ostoi? 
Ks: U Ciebie jest odpuszczenie, 
Zb: Aby się Ciebie bano.                                                                     (Ps 130) 
 

Graduale 
Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, * abyście wstępowali w 
Jego ślady.                                                          (1 P 2,21) 
 

Kolekta 
anie Boże i Ojcze miłosierny! * Twój Syn umiłowany dla nas oddał życie swoje 
w ofierze, * abyśmy umarli dla grzechu i uleczeni Jego ranami żyli jako 

sprawiedliwi z Twojej łaski. * Daj, byśmy poszli w ślady Jezusa Chrystusa, naszego 
Zbawiciela. * Spraw to w Duchu Świętym, który dodaje nowej otuchy i rodzi w nas 
życie. 

 

Antyfona 
Ks:   Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi 
Zb:   I sam ich winy poniesie.                                                            (Iz 53,11) 
 

Kolekta końcowa 
anie nasz i Zbawicielu, Jezu Chryste! * Ty przez swoją ofiarę zgładziłeś nasze 
grzechy. * Pomóż nam żyć dla Ciebie i naśladować Cię w miłości względem 

ludzi, pośród których nas stawiasz, * byśmy swym życiem chwalili Ojca 
niebiańskiego i z ufnością oczekiwali chwili, kiedy przyjdziesz po raz drugi, by 
obdarzyć nas pełnią zbawienia. * Wysłuchaj nas, Panie, który z Ojcem i Duchem 
Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 

____________________ 
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Nabożeństwo pasyjne po Niedzieli Judica     
 

Hasło dnia 

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał 
ducha.                                                                               (J  19,30)  
 

Introit (38) 
Ks: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? 
Zb: Czemuś tak daleki od wybawienia mego? 
Ks: Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, 
Zb: Bo nie ma nikogo, kto by pomógł! 
Ks: Przebodli ręce i nogi moje. 
Zb: Ty zaś, Panie, się nie oddalaj!                                               (Ps 22) 
 

Graduale 
Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, * abyście wstępowali w 
Jego ślady.                                                          (1 P 2,21) 

 

Kolekta 

iłosierny, łaskawy Ojcze, * Ty znasz wszystkie nasze myśli i czyny, widzisz 
nasze grzechy i zaniedbania. * Mimo to z miłości do nas posłałeś i 

ofiarowałeś swego Syna, by nas ratować. * Dziękujemy Ci za to i prosimy, spraw 
byśmy w krzyżu Golgoty widzieli jedyną nadzieję i ogrom Twej łaski. * Niech ten 
czas pasyjny będzie dla nas błogosławieństwem i umocni naszą wiarę. * Prosimy 
Cię o to przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. * który z Tobą i z Duchem Świętym, 
żyje i króluje na wieki wieków. 

 

Antyfona 
Ks:   Chrystus poniósł grzech wielu 
Zb:   I wstawił się za przestępcami.                                                (Iz 53,12) 
 

Kolekta końcowa 
oże, dziękujemy Ci, że mogliśmy być słuchaczami Twego Świętego Słowa, 
które trwa na wieki. * Spraw, abyśmy byli nie tylko biernymi słuchaczami, ale 

także błogosławionymi jego wykonawcami. * Niechaj Słowo o zbawczej śmierci 
Twego Syna pocieszy nas i umocni w wierze. * Prosimy Cię o to przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa. 
 

____________________ 
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