
 

PALMARUM 
 

Hasło tygodnia 

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny.                                         (J 3,14.15) 
 

Introit (39) 
Ks:   Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który 

przychodzi w imieniu Pańskim. 
Zb:   Hosanna na wysokościach!                                                        (Mt 21,9) 

Ks:   Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska Twoja,  
Zb:   Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie!      
Ks:    Niech ujrzą to pokorni i niech się rozradują! 
Zb:   Wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze!        (Ps 69,17.33)  
 

Gloria Patri opuszcza się. 
 

Graduale 
Pan wybawił pomazańca swego (...) * chlubimy się imieniem Pana, 
Boga naszego.                                                                        (Ps 20,7a.8b) 
 

Kolekta 
szechmogący Boże, Ojcze nasz niebiański. * Dziękujemy, że Twój 
Syn Jezus Chrystus udał się do Jerozolimy, by stanąć twarzą w 

twarz ludzkiej zdradzie, cierpieniu i śmierci. * Chroń nas przed pychą i 
nieczułością, abyśmy naszego Zbawiciela nie znieważali, ale w pokorze 
do Niego przychodzili i należny hołd Mu oddawali. * Wysłuchaj nas 
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje 
na wieki wieków. 
 

Prefacja 
aprawdę godne to i słuszne, a dla nas zbawienne, * abyśmy zawsze 
i wszędzie Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, * dziękowali przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On bowiem szuka i ratuje 
zagubionych, którzy grzęzną w bagnie grzechu i nie mogą wyzwolić się 
sami. * On daje pewność ich nogom, żebyśmy wytrwali w wyścigu 
wiary. * Dlatego z zastępami wszystkich Twych wiernych śpiewamy na 
cześć Twoją pieśń chwały: 
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Post Sanctus 
oże Ojcze, oddajemy Ci cześć z głębi naszych serc, za to że 
w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy prawo bycia Twoimi dziećmi. 

Pobłogosław naszą społeczność, kiedy będziemy przyjmować 
Sakrament Ciała i Krwi Twego Syna, naszego Zbawiciela. Przez swego 
Ducha zjednocz nas ponownie z sobą oraz braćmi i siostrami w wierze, 
usuń wszystko złe, co oddziela nas od Ciebie i od siebie nawzajem, 
byśmy mogli Ciebie chwalić, i oczekując przyjścia Twego Syna wraz 
z całym Kościołem na tej ziemi i w niebie wołać: Przyjdź rychło, Panie. 
 

Anamneza 
oże Ojcze, wspominamy miłość Twego Syna Jezusa Chrystusa, 
który wyszedł naprzeciw grzesznikom, choć wiedzał, że nie czeka 

Go od nich nic dobrego, tylko zdrada, odrzucenie i cierpienie. 
Wspominamy jego mękę, kiedy wziął na siebie ciężar grzechów 
ludzkości. Wspominamy też jego zmartwychwstanie, pusty grób i 
chwalebne wniebowstąpienie, poprzez które wskazał drogę do 
prawdziwego domu wszystkim, którzy go umiłowali.  
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie bądź chwała Tobie, 
Ojcze, dawco życia, w Duchu Świętym, 
który stwarza nas na nowo. 
 

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

Modlitwa pokomunijna 
anie Boże, z Twego miłosierdzia i odpuszczenia żyje cały Kościół. * 
Dziękujemy Ci, że wysłuchałeś naszego wołania: „Hosanna” i dałeś 

nam ratunek w Ciele i Krwi umiłowanego Syna Twego, Jezusa 
Chrystusa. * Spraw, aby każde przyjmowanie tego Sakramentu 
napełniało nas bojaźnią przed Tobą i radosną wdzięcznością za to, że 
przyjmujesz nas ponownie w swe ojcowskie objęcia. * Przez Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego.  
 
____________________ 
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Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa      
 

Hasło dnia 

A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje 
polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał.                   (Łk 23,46)  
 

Introit (40) 
Ks: Panie, wysłuchaj modlitwy mojej 
Zb: I wołanie moje niech dojdzie do Ciebie. 
Ks: Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. 
Zb: W dniu niedoli mojej, nakłoń ku mnie swe ucho. 
Ks: Codziennie lżą mnie wrogowie moi. 
Zb: Złorzeczą mi ci, którzy przeciwko mnie szaleją.                   (Ps 102) 
 

Gloria Patri opuszcza się. 
 

Graduale 
Wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego. Amen. (Ps 35,27b) 
 

Kolekty 
szechmogący i miłosierny Boże. * Ty chcesz, aby każdy grzesznik 
znalazł w Tobie wieczne szczęście i zbawienie. * Dziękujemy Ci 

za dar Wielkiego Tygodnia. * Daj nam łaskę i przygotuj nas, byśmy szli 
z Twoim Synem aż do krzyża, zrozumieli głębię Jego cierpienia i 
otrzymali odpuszczenie naszych grzechów. * Przez Chrystusa, naszego 
Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.    

 

2. Wszechmogący Boże, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * Ty 
towarzyszysz swemu ludowi w drodze do Twego Królestwa. * 
Dziękujemy, że przez dar wiary mamy oparcie w Twych obietnicach. * 
Spraw, byśmy dzięki Chrystusowi mimo naszych klęsk i słabości mogli 
pozostać Ci wiernymi. * Przez naszego Pana, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.    
 

3. Przyjacielu grzeszników, Zbawicielu, Święty Panie, Jezu Chryste. * 
Dziękujemy Ci za Twoją ziemską posługę, przez którą objawiłeś nam 
Boga Ojca i Jego zbawienną wolę. * Przez Ducha Świętego wzbudzaj w 
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Wielki Tydzień 

nas gorliwość przyjmowania Słowa o Twym krzyżu,  które prowadzi do 
poznania naszej grzeszności i stwarza w nas nowego człowieka. * 
Wysłuchaj nas dla swej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. 
 

Prefacja 
ak błogosławioną i zbawienną jest rzeczą * oddawać chwałę Tobie, 
Boże, który jesteś dla nas łaskawym Ojcem w Jezusie Chrystusie! * 

Ty posłałeś Go na świat, by dokonał naszego zbawienia. * Każdy Jego 
krok, który przybliżał Go do krzyża i cierpienia, jest krokiem w stronę 
grzesznika i jego odkupienia. * Przeto wielbimy imię Twoje 
i z wszystkimi zastępami niebios śpiewamy Tobie pieśń chwały: 
 
 

Post Sanctus 
łogosławiony jesteś, Boże nieba i ziemi. Ty zmiłowałeś się nad 
tymi, których stworzyłeś i zesłałeś do nich Syna swego 

Jednorodzonego. On złożył ofiarę za swój lud, by zmyć jego grzech i 
pojednać go z Tobą. Pobłogosław przyjmowanie Jego Ciała i Krwi, 
abyśmy byli pokrzepieni w wierze, umocnieni w miłości do bliźnich i 
nadziei życia wiecznego. Niechaj Twój Duch Święty zgromadzi nas ze 
wszystkich krańców ziemi, abyśmy obchodzili wesele Baranka w 
Twoim Królestwie. Wysłuchaj nasze modlitwy dla Jezusa Chrystusa, 
którego przyjścia czekamy, a wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź 
rychło, Panie.  
 
 

Anamneza 
więty Boże, z wdzięcznością wspominamy zbawienne cierpienie 
i śmierć twego Syna. W tych dniach bardziej  uzmysławiamy sobie, 

jak wielkie były Jego cierpienia, które znosił za nas grzeszników. 
Jednocześnie radujemy się z Jego zmartwychwstania i prosząc o 
wytrwałą wiarę oczekujemy spotkania ze wszystkimi zbawionymi w 
Twoim Królestwie.  
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie 
bądź Tobie chwała na wysokościach, 
Boże Ojcze, w Duchu Świętym, na wieki. 
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Wielki Tydzień 

Antyfona 
Ks:   Wyrwano Go z krainy żyjących, 
Zb:   Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony.       (Iz 53,8) 
 
 

albo: 

Ks: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, 
i mądrość, i siłę.  

Zb:  I cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.                                   (Obj 5,12) 
 

Kolekta końcowa 
anie Boże, Ojcze wszelkiego miłosierdzia. * Prosimy Cię, spojrzyj 
łaskawie na Kościół swój, który Syn Twój tak umiłował, że wydał za 

niego samego siebie ponosząc śmierć haniebną na krzyżu Golgoty. * 
Spraw, prosimy Cię, abyśmy za Jego przykładem cierpliwie znosili 
wszelkie cierpienia swoje i Ciebie zawsze uwielbiali. * Który żyje 
i króluje na wieki wieków.   
 

Modlitwa pokomunijna 
szechmogący Boże, Ty jesteś niewyczerpaną studnią wszelkich 
łask. * Dziękujemy Ci, że dziś mogliśmy pić z tego źródła i jeść z 

obfitości Chleba Życia, którym jest Twój Syn Jezus Chrystus. * Spraw, 
byśmy ponad wszystko cenili sobie społeczność z naszym Zbawicielem, 
nie kroczyli drogą grzechu, ale wzrastali w radości wiary i pragnieniu 
poznawania Ciebie oraz pełnili Twoją wolę. * Wysłuchaj nas dla swej 
miłości objawionej w naszym Panu Jezusie Chrystusie. 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

W 



Wielki Czwartek 

WIELKI CZWARTEK 
 

Hasło dnia 

Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan. (Ps 111,4) 
 

Introit (41) 
Ks:  Panie, kto spożywa Ciało Twoje i pije Krew Twoją,  
Zb:  Ten ma żywot wieczny!                                              (J 6,54) 

Ks:   Pamiętnymi uczyniłeś cuda swoje;  
Zb:  Łaskawy i litościwy jesteś, Panie!    
Ks:  Dajesz pożywienie tym, którzy się Ciebie boją; 
Zb:  Na wieki pamiętasz o swoim przymierzu!                     (Ps 111,4.5)  
 

Śpiewa się Gloria in excelsis. 
 

Graduale 
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, * jeśli miłość 
wzajemną mieć będziecie! Amen.                                                    (J 13,35) 
 

Kolekta 
szechmogący, wieczny Boże, * obchodzimy pamiątkę Ostatniej 
Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, przed 

złożeniem samego siebie w ofierze, * pozostawił Kościołowi nową 
ucztę swojej miłości i polecił ją obchodzić, aż przyjdzie. * Spraw, 
abyśmy z tej wielkiej tajemnicy czerpali pełnię miłości i życia. * Przez 
naszego Pana 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 Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, 

* zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana 
naszego. * On bowiem jest chlebem żywota, * który dziś ustanowił dla 
nas tę świętą Wieczerzę, * jako pieczęć nowego i wiecznego 
przymierza. * Dlatego i my, zaproszeni na jego ucztę, razem z aniołami 
i wszytkimi mocami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń 
chwały:   
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Wielki Czwartek 

Post Sanctus 
aprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego 
zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty 

dzień, w którym Twój Syn Jezus Chrystus ustanowił Sakrament Ołtarza. 
Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, poświęć mocą 
swego Ducha dary, które przynosimy, aby Ciało i Krew Zbawiciela 
świata zachowały nas do życia wiecznego tak, jak krew baranka 
paschalnego zachowała przy życiu lud Twój wybrany. Oczekując 
spełnienia danej przez Chrystusa obietnicy radosnego świętowania w 
Twoim Królestwie, prosimy: Przyjdź rychło, Panie!  
 

Anamneza 
anie Boże, wspominamy wcielenie Twojego Syna, Jego śmierć, 
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz Jego nieustanną 

modlitwę i troskę o nas. Prosimy Cię, złącz przy Stole Chrystusa 
wszystkich, którzy Ciebie kochają, choć są jeszcze pomiędzy sobą 
rozdzieleni, byśmy mogli doświadczyć radości 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:  Ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie. 
Zb:  Śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie!                 (1 Kor 11,26)  
 

albo: 

Ks: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali! 
Zb: Jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali!    
                                                                                             (J 13,34) 
 

Modlitwa pokomunijna 
anie Boże, Stwórco wszechrzeczy, wszechpotężny i odwieczny. * W 
chlebie żywota i kielichu zbawienia na nowo umocniłeś swój 

związek z nami i posiliłeś nas w wierze. * Spraw, aby te dary tak 
wzrastały w naszym życiu, byśmy byli żywymi członkami Kościoła 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
____________________ 
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WIELKI PIĄTEK 
 

Zgodnie z tradycją ewangelicką Wielki Piątek jest dniem powagi i żałoby. Zazwyczaj od 
Wielkiego Czwartku po nabożeństwie Wieczerzy Pańskiej, aż do Wielkiej Soboty nie dzwonią 
dzwony. Nabożeństwo wraz z jego oprawą muzyczną powinno być dostosowane do powagi i 
charakteru dnia. 
 

Hasło dnia 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny.    
                                                                                               (J 3,16) 
 

Introit (42) 
I 
Ks:  Oto Baranek Boży,  
Zb:  Który gładzi grzech świata!                                           (wg J 

1,29b) 

Ks:   Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? 
Zb:  Czemuś tak daleki od wybawienia mego?                             (Ps 

22,2) 

Ks:  Nie oddalaj się, Panie! 
Zb:  Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą!                                    (Ps 

22,20)  

II 
Ks:  Niech na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano na niebie i 

na ziemi, i pod ziemią.  
Zb:  Bo Pan uniżył samego siebie i był posłuszny, aż do śmierci 

krzyżowej.                                                                                          (Flp 

2,10.8) 

Ks:   Boże mój, nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska,  
Zb:  Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!      
Ks:  Osaczyła mnie gromada złośników, 
Zb:  Przebodli ręce i nogi moje.                                           (Ps 

22,12.17)  
 

Gloria Patri opuszcza się. 
 



 

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

2,21) 
 

Wyznanie wiary opuszcza się. 
 
 
 
 
 

Kolekta 
anie Jezu Chryste, * przychodzimy pod Twój krzyż tacy jacy 
jesteśmy, zagubieni i opuszczeni, poddani złu i śmierci. * Nie 

chcąc być zależnymi od Ciebie, dajemy się zniewolić. * 
Dziękujemy Ci, że Twój krzyż jest znakiem nadziei, prawdy i 
miłości, od której nic nas nie może oddzielić. * Daj nam siłę do 
opamiętania się i trwania w Twojej miłości. * Który z Ojcem i 
Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 

Improperia 
Po Apostolskim Życzeniu Pokoju oraz pieśni (134 lub 138) ksiądz zwrócony do 
zboru czyta (ŚE nr 964,42): 

Ks:  Ludu mój, cóżem ci uczynił, a w czymem ci się uprzykrzył? 
Daj świadectwo przeciwko mnie. 
Wszakżem cię wywiódł z ziemi egipskiej, a tyś biczował 
Zbawiciela swego. 
Z domu niewolników odkupiłem cię, a tyś do krzyża 
przybił Zbawiciela swego. 

Zb:  Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami! 

Ks: Faraona i jazdę jego do morza wrzuciłem, a tyś mnie 
podał najwyższym kapłanom i poganom. Karmiłem cię 
manną i poiłem wodą ze skały na puszczy, a tyś mnie poił 
żółcią i octem. 

Zb: Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami!                                                                           
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Ks:  Ludu mój, cóżem ci uczynił, a w czymem ci się uprzykrzył? 
Daj świadectwo przeciwko mnie. 

Zb:  Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami! 

 

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 bowiem dokonałeś 
zbawienia rodu ludzkiego na krzyżu, * aby jak śmierć przez 
nieposłuszeństwo Adama na drzewie wzięła początek, * przez 
posłuszeństwo Twego Syna na drzewie przekleństwa życie znowu 
powstało. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami 
niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
aprawdę święty jesteś, wieczny Boże, źródło wszelkiej 
świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym 

Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz 
Pan Jezus Chrystus został za nas wydany. Przez Niego prosimy 
Ciebie, Wszechmogący Boże, poświęć mocą Ducha swego 
Świętego zarówno te dary, jak i nasze serca. Obdarz nas żywą 
wiarą, abyśmy w tych oto darach Twoich godnie spożyli Ciało i 
Krew Twojego Syna, wydane za nas na śmierć kryżową. Na Jego 
przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem wszystkich czasów 
wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

albo: 

aprawdę, święty jesteś, wszechmogący i łaskawy Boże, wielki 
jest Twój majestat i nieskończona jest Twoja chwała! Spraw 

przeto, abyśmy zawsze pamiętali, że Ty stworzyłeś człowieka na 
swój obraz i obdarzyłeś go radością raju. A gdy człowiek 
przekroczył Twoje przykazania, nawet wówczas nie odrzuciłeś go 
na zawsze. Wzywałeś go do nawrócenia przez swój Zakon, 
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napominałeś przez proroków, a w końcu posłałeś na tę grzechem 
skażoną ziemię swego Syna Jednorodzonego, który na górze 
Golgoty życie swoje święte poświęcił dla zbawienia grzesznych 
Twoich dzieci. Dziękujemy Ci, że Jezus Chrystus sam będąc bez 
grzechu stał się dla nas grzechem, i na krzyżu za nasze grzechy 
złożył jedyną i wystarczającą ofiarę, aby w ten sposób przywrócić 
nam utracony raj, prawdziwe życie i zbawienie. Dziękujemy Ci 
przeto, Ojcze, że dałeś nam w Nim Zbawiciela, i że dziś wolno 
nam obchodzić pamiątkę Jego zbawczej śmierci oraz krzepić się 
jej błogosławionymi owocami. Spraw, abyśmy już więcej nie żyli 
dla siebie, ale przede wszystkim dla Tego, który za nas umarł i 
zmartwychwstał, i który ma przyjść. Na Niego bowiem czekamy i 
wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 
 
 
 
 
 

Anamneza 
więty Boże, z wdzięcznością wspominamy zbawienne 
cierpienie i śmierć Twego Syna. Wspominamy Jego rany, 

osamotnienie i pohańbienie. Wyznajemy Jego zmartwychwstanie 
i oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Pomóż, byśmy byli 
narzędziami pojednania między ludźmi, w rodzinach i między 
narodami, aby Twój Kościół rozrastał się przez upamiętanie, 
miłość, niesienie swojego krzyża i znoszenie cierpienia, aż do 
spotkania twarzą w twarz z Tobą i wszystkimi, którzy zasnęli w 
wierze.  
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:  Ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie,  

Ś 



 

Zb:  Śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie!                   (1 Kor 

11,26)  
 

albo: 

Ks:   Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, 
i mądrość, i siłę.  

Zb:   I cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.                                   (Obj 

5,12) 
 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący wieczny Boże. * Ty nam przez śmierć i 
zmartwychwstanie Twego Syna ofiarowałeś nowe życie. * 

Zachowaj w nas dzieło swego miłosierdzia i spraw łaskawie, 
abyśmy zawsze już dla Ciebie żyli. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego. 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 



 

WIELKA SOBOTA 
 

Hasło dnia 
Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad 
wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.                                                       
(Ef 4,10) 
 

Introit (43) 
Ks:  Panie, otwórz groby i wyprowadź z nich Lud swój.  
Zb:  I tchnij w nas swoje ożywcze tchnienie, a ożyjemy.        (Ez 

37,12) 
Ks:   Dusza moja syta jest cierpień,    
Zb:   A życie moje bliskie jest krainy umarłych, 
Ks:   Zaliczono mnie do tych, co zstępują do grobu, 
Zb:   Stałem się jak człowiek bez siły.                              (Ps 88,4.5)  
 

Gloria Patri opuszcza się. 
 

Graduale 
Nie umrę, ale żył będę * i opowiadać będę dzieła Pana.      (Ps 

118,17) 
 

Kolekta 
ielki Boże, który w swojej ojcowskiej mądrości wydałeś za 
nas na śmierć krzyżową swego jednorodzonego Syna. * On 

po swym cierpieniu, złożony do grobu, zstąpił na dno śmierci oraz 
pokonał piekło i kusiciela. * Pociesz nas Jego 
zmartwychwstaniem, byśmy stali się świadkami Jego chwały. * 
Wysłuchaj nas przez tegoż Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, 
który z Tobą i z Duchem Świętym budzi do nowego życia na wieki 
wieków. 
 

Antyfona 
Ks:  Nie umrę, ale żył będę.  
Zb:  I opowiadać będę dzieła Pana.  
 
 
 

W 



 

Kolekta końcowa 
anie Jezu Chryste, * daruj nam wiarę i nadzieję, że grzech, 
śmierć i piekło nie mają ostatecznej mocy. * Daj, abyśmy w 

nadziei zmartwychwstania umieli panować nad swoim ciałem i w 
Twoim Duchu stali się uczestnikami wiecznej radości. * O to 
prosimy Ciebie, któremu Ojciec nie dał oglądać skażenia, w Duchu 
Świętym, który rodzi do nowego życia. 
 
____________________ 

P 


