
Wielkanoc 

WIELKANOC Rezurekcja 
 

Poranne nabożeństwo wielkanocne zwane jutrznią lub rezurekcją odbywa się w kościele lub na 
cmentarzu między 400 a 800. 
 

Hasło tygodnia 

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków 
i mam klucze śmierci i piekła.                                                          (Obj 1,18) 
 

Introity (44) 
I 
Ks:  Wspomożenie nasze (patrz introit forma B w Ordo) 

II 
Ks: Chrystus wstał z martwych. Alleluja! 
Zb:  On wstał prawdziwie. Alleluja!                                  (Łk 24,6a.34a) 

Ks:  Prawica Pana podniesiona. Alleluja! 
Zb:  Prawica Pana odnosi zwycięstwo! Alleluja! 
Ks:  Nie umrę, ale będę żył. Alleluja! 
Zb: I opowiadać będę dzieła Pana. Alleluja!                             (Ps 118) 
 

Graduale 
Oto dzień, który Pan uczynił, * weselmy się i radujmy się w nim. 
Alleluja!                                                                                    (Ps 118,24) 
 

Kolekta 
oże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem 
Zmartwychwstania Pańskiego, * wzbudź w Twoim Kościele ducha 

dziecięctwa, którego otrzymaliśmy w chrzcie świętym, abyśmy, 
odnowieni na duchu i na ciele, służyli Tobie z zupełnym oddaniem. * 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą i z 
Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Antyfona 
Ks:  Chrystus śmiercią śmierć zniszczył. Alleluja! 
Zb:  A żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. Alleluja!  
(2 Tm 1,10) 
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Kolekta końcowa 
oże i Ojcze nasz, Stworzycielu wszechświata i człowieka. * Ty nas 
stworzyłeś i zbawiłeś przez ofiarę i zmartwychwstanie Syna 

Twojego Jezusa Chrystusa. * Dziękujemy Ci za tę łaskę, że nasze serca 
podczas tego nabożeństwa pałały miłością i wdzięcznością, gdy do nas 
dzisiaj mówiłeś w Słowie swoim świętym. * Spraw, abyśmy to Słowo 
zachowali w sercach wdzięcznych i owoc wydali ku żywotowi 
wiecznemu. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 



Wielkanoc 

WIELKANOC Nabożeństwo główne 
 

Hasło tygodnia 

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków 
i mam klucze śmierci i piekła.                                                          (Obj 1,18) 
 

Introity (44) 
I 
Ks:  Wspomożenie nasze (patrz introit forma B w Ordo) 

II 
Ks: Chrystus wstał z martwych. Alleluja! 
Zb:  On wstał prawdziwie. Alleluja!                                  (Łk 24,6a.34a) 

Ks:  Prawica Pana podniesiona. Alleluja! 
Zb:  Prawica Pana odnosi zwycięstwo! Alleluja! 
Ks:  Nie umrę, ale będę żył. Alleluja! 
Zb: I opowiadać będę dzieła Pana. Alleluja!                             (Ps 118) 
 

Graduale 
Oto dzień, który Pan uczynił, * weselmy się i radujmy się w nim. 
Alleluja!                                                                                    (Ps 118,24)  
 

Kolekty 
szechmogący Boże, miłosierny Ojcze.  ⃰ Dziękujemy Ci, że przez 
śmierć Syna swego zniszczyłeś grzech i śmierć, a przez 

zmartwychwstanie Pana naszego obdarowałeś nas życiem wiecznym.  ⃰ 
Prosimy Cię abyś mocą Ducha Twego Świętego umacniał w nas wiarę 
w tę wielkanocną wieść o zmartwychwstaniu i Słowem Swoim 
prowadził nas do życia wiecznego.  ⃰ Wysłuchaj nas przez Jezusa 
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świetym żyje i króluje na wieki 
wieków. 
 

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

* zawsze, i na każdym miejscu, chwalili i wielbili przez Jezusa Chrystusa 
Pana naszego. * Albowiem ofiarowany jest nasz Baranek wielkanocny, 
który zgładził grzechy świata, * naszą śmierć przez swoją śmierć 
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zniszczył, a przez zmartwychwstanie swoje życie nam pozyskał. * 
Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć 
Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
ielbimy i chwalimy Cię, Boże Wszechmogący, dawco życia. To Ty 
dopełniasz w nas dzieła stworzenia poprzez Syna Swego, 

a naszego Pana i Zbawcę. Spraw, dobry Panie, aby tak jak chleb i wino 
w Ciało i Krew przetworzone zostały, również nasze serca poddały się 
woli Twojej i odrodzone zostały w mocy Ducha Świętego. Przemija 
świat, trwa Królestwo Twoje. Przyjdź rychło, Panie ! 
 

Anamneza 
obry Panie nasz i Ojcze, wspominając zbawczą mękę i śmierć Syna 
Twego, dziękujemy za Jego zmartwychwstanie i oczekujemy na 

Jego powtórne przyjście w chwale. Błagamy Ciebie, dobry Ojcze, abyś 
mocą słowa Swego gromadził tych, których powołałeś do nowego 
życia, abyśmy gdy taka będzie Twoja wola mogli radować się wiecznie 
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:  Chrystus śmiercią śmierć zniszczył. Alleluja! 
Zb:  A żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. Alleluja!  
(2 Tm 1,10) 
 

Modlitwa pokomunijna 
szechmogący Boże, odwieczny Ojcze niebiański,  ⃰ Ty nam dajesz 
codziennie obfitość darów i nasycasz wszystko, co żyje według 

upodobania Twego.  ⃰ Dziękujemy Ci, że w ten dzień zmartwychwstania 
nakarmiłeś nas chlebem życia wiecznego. ⃰ Prosimy Cię, daj, abyśmy 
utwierdzeni w wierze, nadziei i miłości nowe życie prowadzili.  ⃰ Przez 
Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna Twego, Pana naszego.   
 
___________________ 
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Poniedziałek i Tydzień Wielkanocny 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  
I TYDZIEŃ WIELKANOCNY                      
 

Hasło tygodnia 

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków 
i mam klucze śmierci i piekła.                                                          (Obj 1,18) 
 

Introit (45) 
Ks:  Chrystus wstał z martwych. Alleluja! 
Zb:  On wstał prawdziwie. Alleluja!                                  (Łk 24,6a.34a) 

Ks:  Kamień, który odrzucili budowniczowie. Alleluja! 
Zb:  Stał się kamieniem węgielnym. Alleluja! 
Ks: Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja! 
Zb:  Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja!                       (Ps 118) 
 

Graduale 
Oto dzień, który Pan uczynił, * weselmy się i radujmy się w nim. 
Alleluja!                                                                                    (Ps 118,24)  
 

Kolekta 
szechmogący Boże, Panie nasz i Ojcze. * Ty wskrzesiłeś 
z martwych Syna swego i objawiłeś Go uczniom Jego. * Prosimy 

Cię, aby słowo Zmartwychwstałego umacniało nas w wierze 
i pocieszało, a serca nasze Duchem Twoim Świętym zostały oświecone. 
* Spraw Panie, abyśmy wielbiąc Ciebie za ten dar życia odrodzeni 
zostali ku nadziei żywej i wszelkie zło przezwyciężyli. * Wysłuchaj nas 
przez Pana naszego, zwycięzcę śmierci, który z Tobą i z Duchem 
Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Prefacja 
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 
abyśmy Ciebie, miłosierny i wszechmogący Ojcze, wiekuisty Panie, 

zawsze i wszędzie wielbili i chwalili * przez Jezusa Chrystusa Pana i 
Zbawiciela naszego. * Ofiarowałeś bowiem Syna swego, 
wielkanocnego Baranka, który zgładził grzechy świata i krwią Swoją 
nas wykupił i śmierć dla nas pokonał. * Dlatego i my wraz z aniołami i 
zastępami niebios pragniemy śpiewać na cześć Twoją pieśń chwały: 
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Poniedziałek i Tydzień Wielkanocny 

Post Sanctus 
ysławiamy Cię, Boże Wszechmocny, Panie nieba i ziemi, że 
wysłuchujesz modlitw swojego ludu. Ty posłałeś Syna swego, 

aby ratował zbłąkane serca i dusze nasze. Ty ofiarowałeś Go, aby stał 
się ofiarą przebłagalną, Barankiem Wielkanocnym. Spraw mocą swoją, 
aby tak jak te dary chleba i wina stają się Ciałem i Krwią naszego 
Zbawcy, także nasze serca przemienione i uświęcone zostały w mocy 
Ducha Świętego, aby nikt kto wierzy w Syna Twego nie zginął, ale miał 
żywot wieczny. Oto Cię błagamy i wraz z całym Kościołem prosimy: 
Przyjdź rychło, Panie!  
 

Anamneza 
oże i Ojcze nasz niebiański, wspominając zbawczą mękę i śmierć 
Twego Syna, radujemy się z jego zmartwychwstania i z nadzieją w 

sercach oczekujemy na powtórne przyjście w chwale. Błagamy Cię, 
abyśmy przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, mocą Ducha Świętego stali 
się jednością. Zgromadzaj wszystkich wierzących z całego świata,  
tworząc Kościół Swój, abyśmy wspólnie mogli przeżywać ucztę 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:  Chrystus śmierć śmiercią zniszczył. Alleluja! 
Zb:  A żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. Alleluja! 
( 2 Tm 1,10) 
 

Modlitwa pokomunijna 
szechmogący Boże, miłosierny Ojcze niebiański, który nam 
dajesz codziennie obfitość darów Twoich. * Ty napełniasz nasze 

serca radością wielkanocną i posilasz nas chlebem ku żywotowi 
wiecznemu. * Prosimy Cię, daj, abyśmy w wierze naszej utwierdzeni 
zostali i w odrodzonej nadziei chodzić mogli. * Przez Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego. 
 
___________________ 
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Quasimodogeniti 

QUASIMODOGENITI 
 

Hasło tygodnia 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas 
ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezus Chrystusa. (1 P 1,3) 
 

Introit (46) 
I 
Ks:  Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie 

sfałszowanego duchowego mleka. Alleluja! 
Zb:   Abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Alleluja!          (1 P 2,2)  

Ks:   Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci. Alleluja!  
Zb:   Oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Alleluja! 
Ks:   Wierzę nawet wtedy. Alleluja! 
Zb:   Gdy mówię: Jestem bardzo utrapiony. Alleluja!                (Ps 116) 

II 
Ks:  Dlatego, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Alleluja! 
Zb:  Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja! (J 20,29) 

Ks:   Będę chodził przed Panem. Alleluja! 
Zb:   W krainie żyjących. Alleluja! 
Ks:   Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi 

wyświadczył? Alleluja! 
Zb:   Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. 

Alleluja!                                                                                         (Ps 

116) 
 

Graduale 
Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, * przeto byliśmy weseli. 
Alleluja!                                                                                            (Ps 126,3) 
 

Kolekta 
szechmogący Panie nasz i Boże, * Dziękujemy Ci, iż możemy ufać 
twej niezgłębionej mądrości, której pełnię objawiłeś w swym 

Synu Jezusie Chrystusie. * Prosimy Cię, aby Jego zwycięstwo nad 
śmiercią wzmacniało naszą wiarę, abyśmy z Nim kroczyli i nieśli innym 
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światło Ewangelii, * który z Tobą i z Duchem Świetym żyje i króluje na 
wieki wieków. 
 
 

Prefacja 
aprawdę godną i sprawiedliwą jest rzeczą, * abyśmy Tobie, Boże 
Ojcze nasz, składali dziękczynienie, * wysławiając Cię w swym życiu 

i w swych modlitwach przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. * On 
pokonał śmierć i wszelką złą moc przez swe zmartwychwstanie, * 
dlatego nie musimy się bać i wszystko możemy przyjmować w wierze 
i nadziei. * Chrystus przez swe zmartwychwstanie zachęca nas do 
wzrastania w wierze i poznania Twej łaski. * Dlatego Cię chwalimy 
Ojcze niebiański razem z aniołami śpiewając: 
 

Post Sanctus 
anie Boże, Dawco pokoju wiecznego, nasze serca nie są w stanie 
wyśpiewać należnej Ci chwały. Dziękujemy Ci, że przez Syna Twego 

odpuszczasz nam grzechy, pojednałeś się z nami i uczysz nas podawać 
rękę na zgodę naszym bliźnim. Spraw, abyśmy przyjmowali Ciało i 
Krew Zbawiciela w jedności miłości i wiary. Niechaj Twój Duch Święty 
rządzi w naszych sercach pomnażając w nich pokój Chrystusowy i 
poszerzając Twoje Królestwo w nas i wokół nas. Przyjścia Twego Syna 
oczekujemy wołając: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
askawy Boże i Ojcze nasz, wspominając zbawczą mękę i śmierć 
Syna Twego, składamy Ci dziękczynienie. Skłaniamy się w pokorze 

przed Jego cichością i wiernością, z którymi poniósł cierpienie dla 
naszego zbawienia i naszej wiecznej radości. Wysławiamy Cię za Jego 
zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia w chwale. 
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 wstał z martwych. Alleluja! 
Zb:  On wstał prawdziwie. Alleluja!                                       (Łk 24,6a.34a) 
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Modlitwa pokomunijna 
więty Boże, który z łaski swej zbliżasz się w miłości do nas 
i oczyszczasz nas od wszelkiej nieprawości. * Dziękujemy Ci, że i dziś 

mogliśmy doznać Twej dobroci, biorąc udział w świętej wieczerzy. * 
Przezwyciężaj w nas to co jest złe i rozpal serca nasze miłością do 
Ciebie i naszych bliźnich. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

___________________ 
 
 

MISERICORDIAS DOMINI 
 

Hasło tygodnia 

Ja jestem dobry pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam 
je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny.   
                                                (J 10,11a.27.28a) 
 

Introit (47) 
I 
Ks:  Pełna jest ziemia łaski Pana. Alleluja! 
Zb:  Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Alleluja!    
                                                          (Ps 33,5b.12a) 
Ks:  Pan jest pasterzem moim! Alleluja! 
Zb:  Niczego mi nie braknie. Alleluja! 
Ks:  Na niwach zielonych pasie mnie. Alleluja! 
Zb:  Nad wody spokojne prowadzi mnie. Alleluja!                         (Ps 23) 

II 
Ks:  Pan jest pasterzem moim! Alleluja! 
Zb:  Niczego mi nie braknie. Alleluja! 
Ks:  Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami 

sprawiedliwości. Alleluja! 
Zb:   Ze względu na imię swoje. Alleluja                                        
Ks:  Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Alleluja! 
Zb:  Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Alleluja!                            (Ps 23) 
 

Graduale 
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Misericordias Domini 

On nas uczynił i do niego należymy, * myśmy ludem Jego i trzodą 
pastwiska Jego. Alleluja!                                                      (Ps 100,3bc) 
 
 

Kolekta 
szechmogący, łaskawy Boże, * dziękujemy Ci, że jak pasterz 
prowadzisz nas i gromadzisz swój lud w Twoim Kościele. * 

Spraw, abyśmy słuchali Twego głosu, z radością szli za Tobą przez 
wszystkie dni naszego życia do domu Twego w wieczności. * 
Wysłuchaj nas przez Pasterza dusz naszych, 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 jako dobry Pasterz złożył za nas życie swoje. * On chroni 
od niebezpieczeństw, abyśmy nie byli wydani na pastwę złego. * Przez 
Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się 
radują z Twojej obecności.* Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się 
do nich, * razem z nimi śpiewając: 
 

Post Sanctus 
anie Boże i Ojcze nasz, dziękujemy Ci, że nie skąpisz nam swych 
łask, lecz dajesz nam obficie dary swoje. Dziękujemy Ci za Pana 

Jezusa, który jest największym darem dla całej ludzkości. On złożył 
w ofierze ciało i krew, żebyśmy nie umarli na wieki. Zjednocz nas przez 
Ducha Świętego w pokorze i miłości, kiedy będziemy przyjmować 
święty Sakrament, pokarm ku żywotowi wiecznemu. On łączy nas z 
wszystkimi braćmi i siostrami w wierze, powołanymi do zwiastowania 
Twego imienia i do służby drugim. Oczekując przyjścia Twego Syna w 
chwale wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
askawy Ojcze, Boże pokoju, wysławiamy Cię, że przez krew 
przymierza wiecznego wywiodłeś spośród umarłych wielkiego 

pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. Wspominamy jego zbawczą 
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Misericordias Domini 

mękę i śmierć zadziwieni wspaniałością twych dobrych zamiarów 
wobec każdego z nas osobiście, jak również całego Kościoła i świata. 
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:  Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. 

Alleluja! 
Zb:  Kielich mój przelewa się! Alleluja!                                   (Ps 23,5) 
 

albo: 

Ks:  Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do Niego należymy. Alleluja! 
Zb:  Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Alleluja!    (Ps 100,3) 
 

Modlitwa pokomunijna 
anie Jezu Chryste, krocząc za Tobą, poznajemy wielkość Twej 
dobroci i głębie Twej prawdy. * Dziękujemy Ci, że nasyciłeś nas 

swym Ciałem i napoiłeś swą Krwią, dając nam samego siebie. * Spraw, 
abyśmy byli dobrym przykładem wiary, nadziei i miłości tym, którzy 
nam są powierzeni oraz żyją wokół nas. * Wysłuchaj nas ze względu na 
łaskę i miłość Twoją, która Cię łączy z Bogiem Ojcem i z Duchem 
Świętym, Pocieszycielem naszym.   
 
____________________ 
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Jubilate 

JUBILATE 
 

Hasło tygodnia 

Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare 
przeminęło, oto wszystko stało się nowe.                                           (2 Kor 

5,17) 
 

Introit (48) 
I 
Ks:  Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! Alleluja! 

Zb:  Śpiewajcie Mu pieśń pochwalną! Alleluja! 

Ks:  Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże. Alleluja! 
Zb:  Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Alleluja! 
Ks:  Panuje w mocy swej na wieki. Alleluja! 
Zb:   Oczy Jego patrzą na narody. Alleluja!                                       (Ps 66) 

II 
Ks:  Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! Alleluja! 
Zb:  Śpiewajcie Mu pieśń pochwalną! Alleluja! 
Ks:  Błogosławcie, narody, Boga naszego. Alleluja! 
Zb:   I ogłaszajcie głośno chwałę Jego! Alleluja! 
Ks:   Zachował przy życiu duszę naszą. Alleluja! 
Zb:  A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Alleluja! 
 

Graduale 
Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni Jego, * niech wszystko, co żyje, 
chwali Pana! Alleluja!                                                          (Ps 150,1a.6) 
 

Kolekta 
szechmogący Boże, który darowałeś nam nowe życie w Synu 
swoim, * niechaj cała ziemia opiewa chwałę Twojego imienia! * 

Skłaniamy się przed Tobą w pokorze prosząc o Twą łaskę, przez 
Zbawiciela świata, w którego wszczepieni cześć Ci oddajemy. * 
Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 
Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 
 
 
 
 
 
 

W 



Jubilate 

 

Prefacja 
aprawdę godne jest i słuszne, a dla nas zbawienne, * abyśmy 
zawsze i wszędzie Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, dawco życia, * 

dziękowali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * W Niego bowiem 
wszczepieni jako w prawdziwy Krzew Winny, zrodzeni przez krew Jego 
mamy nowe życie. * Dlatego pełni wdzięczności, wespół z aniołami i 
zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

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

stworzenia. Pomóż, by jak te dary chleba i owocu krzewu winnego 
stają się Ciałem i Krwią Twego Syna, również serca nasze 
przetworzone zostały i odrodzone w mocy Ducha Świętego. A tak 
zjednoczeni ze wszystkimi, którzy trwają w Chrystusie, prosimy i 
wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
spominając zbawczą mękę i śmierć Twojego Syna łączymy się ze 
wszystkimi wyznającymi Jego zmartwychwstanie i oczekującymi 

prawdziwej jedności włączonych w Jego ciało. Zgromadź ze wszystkich 
narodów tych, w których zaszczepiłeś nowe życie, by jego pełnia 
okazała się przed Twoim obliczem, gdzie wspólnie obchodzić będziemy 
ucztę radości.  
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 Jezu, daj nam zrozumieć Pisma i niech pała serce nasze. 

Alleluja! 
Zb:   Gdy do nas mówisz. Alleluja!                                           (Łk 24,32) 
 

albo: 

Ks:   Panie Jezu, spraw abyśmy Cię poznali. Alleluja! 
Zb:   Po łamaniu chleba! Alleluja!                                       (Łk 24,35) 
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Jubilate 

 
 
 
 

Modlitwa pokomunijna 
anie Boże, Stwórco wszechrzeczy, * Ty nie mieszkasz 
w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. * Daj by dary Twojego 

Ciała i Krwi, które przyjęliśmy, przynosiły jak winorośl, będąca 
obrazem Twego ludu, owoc w naszym życiu. * Przez Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego. 
 
____________________ 
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Cantate 

CANTATE 
 

Hasło tygodnia 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił.                            (Ps 98,1) 
 

Introit (49) 

I 
Ks:  Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja! 
Zb:  Bo cuda uczynił! Alleluja! 
Ks:  Prawica i Jego święte ramię przyniosły Mu zwycięstwo. 

Alleluja! 
Zb:  Pan objawił zbawienie swoje. Alleluja! 
Ks:  Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie. Alleluja! 
Zb:  Weselcie się, cieszcie się i grajcie. Alleluja!                   (Ps 98,1b-4) 

II 
Ks:  Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja! 
Zb:  Bo cuda uczynił! Alleluja! 
Ks:  Grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie! Alleluja! 
Zb:  Na trąbach i głośnych rogach, grajcie przed Królem, Panem! 

Alleluja! 
Ks:  Niech szumi morze i to, co je napełnia. Alleluja! 
Zb:  Świat i jego mieszkańcy! Alleluja!                                       (Ps 98) 
 

Graduale 
Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! * Opiewajcie chwałę 
Jego imienia, śpiewajcie mu pieśń Jego imienia, śpiewajcie Mu pieśń 
pochwalną. Alleluja!                                                      (Ps 66,1.2) 
 

Kolekta 
anie nasz Boże, Stwórco niebios i ziemi, * Tobie chwałę i cześć 
oddają wszystkie dzieła Twoje. * Nie dopuść, byśmy pośród Twego 

stworzenia niemymi pozostali; * uczyń z życia naszego pieśń chwały o 
Twej przedziwnej mocy i dobroci. * Wysłuchaj nas przez Jezusa 
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki 
wieków.  
 
 
 

P 



Cantate 

Prefacja 
aprawdę godne jest i słuszne, a dla nas zbawienne, * abyśmy 
zawsze i wszędzie Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, dawco życia, * 

dziękowali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On jest Bogiem 
naszym, mocą oraz pieśnią, * trwając w Nim czerpiemy z radością ze 
zdrojów zbawienia. * Dlatego pełni wdzięczności, wespół z aniołami 
i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
ysławiamy Cię Panie nieba i ziemi za to, że wszystko przekazane 
zostało Twojemu Synowi, aby obciążeni znaleźli w Nim ukojenie. 

Prosimy Cię, byśmy mogli nasze ciężary złożyć u Jego stóp, 
a przyjmując Jego Ciało i Krew, powstali przez Ducha Świętego do 
nowego życia. Czekamy na dzień, w którym Chrystus zmartwychwstały 
i uwielbiony pozwoli nam być gośćmi swego Stołu w Królestwie 
chwały. Już dziś, z ufnością oczekując tego dnia, przystępujemy do 
Twego ołtarza, prosząc: Przyjdź rychło, Panie. 
 

Anamneza 
ziękujemy Ci, Panie i wzywamy Twojego imienia. Opowiadamy 
wśród ludów Twoje sprawy, wspominając, że imię Twoje jest 

wspaniałe. Niechaj Tobie, który w Chrystusie dokonałeś dzieła naszego 
zbawienia, rozbrzmiewa pieśń wdzięczności i uwielbienia. 
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 wstał z martwych. Alleluja! 
Zb:  On wstał prawdziwie. Alleluja!                                       (Łk 24,6a.34a) 
 

Modlitwa pokomunijna 
anie i Boże Wszechmogący, * dziękujemy Ci, że wraz z Ciałem 
i Krwią Twego Syna przyjąć mogliśmy Twoje przebaczenie i pokój. * 

Spraw, by Twoje Słowo mieszkało w nas obficie, czyniąc z życia 
naszego wdzięczną pieśń ku czci Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
_________________ 
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Rogate 

ROGATE 
 

Hasło tygodnia 

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił 
mi swej łaski.                                                                                (Ps 66,20) 
 

Introit (50) 
I 
Ks:  Proście, a weźmiecie! Alleluja! 
Zb:  Aby radość wasza  była zupełna. Alleluja!                        (J16,24b) 

Ks:  Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Alleluja! 
Zb:  Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego! Alleluja! 
Ks:   Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem. Alleluja! 
Zb:   Wykrzykujmy Mu radośnie w pieśniach. Alleluja!         (Ps 95,1.2) 

II 
Ks:  Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej. Alleluja! 

Zb:  I nie odmówił mi swej laski! Alleluja! 
Ks:  Wielkim Bogiem jest Pan. Alleluja! 
Zb:   Królem wielkim nad wszystkich bogów. Alleluja! 
Ks:   Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Alleluja! 
Zb:   Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił! Alleluja!     (Ps 95,1-7) 
 

Graduale 
Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej * i nie 
odmówił mi swej łaski! Alleluja!                                                        (Ps 66,20) 
 

Kolekta 
szechmocny Boże, Ty jesteś Ojcem dla nas grzesznych ludzi. * 
Dziękujemy, że w każdej potrzebie możemy ufnie przychodzić 

do Ciebie z modlitwą, abyśmy doznali Twej pomocy. * Ucz nas 
przyjmować Twoją wolę, która prowadzi do posłuszeństwa, wiary 
i zbawienia wiecznego. * Wysłuchaj nas przez 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 zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, 

święty Ojcze, wszechmogący Boże, * przez naszego Pana, Jezusa 
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Rogate 

Chrystusa. * On podczas swej ziemskiej pielgrzymki z miłością czynił 
dobro tym, którzy Go o to prosili, * przynosząc uzdrowienie, pokój 
i nadzieję. * On też spełnił odwieczne oczekiwania narodów 
pragnących zbawienia i życia wiecznego. * Dlatego ze wszystkimi 
aniołami i archaniołami, i ze wszystkimi chórami niebios, * śpiewamy 
na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
ysławiamy Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że litujesz się nad 
niewiernym ludem, który błaga Cię o odpuszczenie. Dziękujemy 

Ci, że posłałeś do nas grzeszników swego Syna Jezusa Chrystusa, by był 
nam wodzem w doczesności pełnej pokus, nieprawości i trudności, 
prowadząc do Królestwa Twej wiecznej chwały. Prosimy Cię, 
wzmacniaj nas swym Duchem Świętym, by serca nasze wypełniły się 
szczerą wiarą i miłością. Odnów nas, byśmy godnie przyjmowali Ciało i 
Krew Twego Syna. Na Niego oczekujemy i wraz z całym Kościołem 
prosimy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
spominamy Ojcze Syna Twego Jezusa Chrystusa, jego krzyż 
i zmartwychwstanie. Dziękujemy za jego posłuszeństwo i moc 

oraz za to, że wszystkich wierzących w Niego łączysz swoją miłością. 
Obdarz nas swym Duchem, pomóż nam głosić i okazywać Twą miłość, 
by wszyscy ludzie uwierzyli w Ciebie i przebywać mogli wiecznie 
w niebiesiech w społeczności z Tobą.  
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:  Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Alleluja! 
Zb:  Nie zatwardzajcie serca waszego. Alleluja!                    (Ps 95,7.8) 
 

Modlitwa pokomunijna 
bawicielu drogi, Jezu Chryste, * dziękujemy Ci, że nasyciłeś nas 
i pokrzepiłeś swoim Ciałem i Krwią. * Spraw, abyśmy zachęcali 

i wspierali wszystkich słabych i modlili się za wątpiących. * Wysławia-
my Cię za Twoją łaskę, która trwa na wieki wieków.__________________ 
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Wniebowstąpienie 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
 

Hasło dnia 

A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie 
pociągnę.                                                                                                         (J 12,32) 
 

Introit (51) 
Ks:   Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Alleluja! 
Zb:  Jezus, który do nieba od was został wzięty w górę, przyjdzie 

znowu. Alleluja!                                                                 (Dz 1,11) 

Ks:  Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Alleluja! 
Zb:  Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Alleluja!     
Ks:  Bóg jest Królem nad narodami. Alleluja! 
Zb:  Bóg siedzi na swym tronie świętym. Alleluja!                         (Ps 47) 
 

Graduale 
Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, * aż położę 
nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! Alleluja! (Ps 110,1) 
   

Kolekta 
szechmocny Boże i Ojcze. * Dziękujemy, że przez 
wniebowstąpienie Chrystusa wskazujesz nam Jego moc i 

wywyższenie. * Spraw, abyśmy nie zapominali o cierpieniu Twojego 
Syna, które doprowadziło Go do chwały. * Pomóż nam wiernie 
naśladować Zbawiciela i Jemu służyć, * który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  
 

Prefacja 
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie wszechmogący Boże, * składali 

dziękczynienie przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * On, jedyny 
Boży Syn, wstąpił na niebiosa do domu Ojca. * Jest wywyższony nad 
aniołami i ludźmi i objawia światu wspaniałe dzieło zbawienia. * 
Dlatego ze wszystkimi Aniołami i Archaniołami, i ze wszystkimi 
chórami niebios, * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
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Wniebowstąpienie 

ysławiamy Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że przez 
wniebowstąpienie swego Syna pokazujesz nam, gdzie jest nasz 

prawdziwy dom. Dziękujemy Ci zachęcasz nas, aby nasza wiara nie 
trzymała się tego, co widzialne, lecz tego, co niewidzialne. Prowadź 
nas, nauczaj i przemieniaj przez Ducha Świętego, abyśmy na drodze 
wiery nie błądzili, lecz podążali za Twym Synem Jezusem Chrystusem. 
Na Niego bowiem oczekujemy i wraz z całym Kościołem prosimy: 
Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
szechmogący Boże, wspominając wniebowstąpienie Jezusa 
Chrystusa łączymy się wraz z wszystkimi Jego wiernymi, 

dziękując, że możemy mieć udział w uczcie niebiańskiej już tutaj na 
ziemi, a potem w Królestwe Twojej chwały.  
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 wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. 

Alleluja! 
Zb:  Ku chwale Boga Ojca. Alleluja!                                       (Flp 2,11) 
 

albo: 

Ks:   Chrystus jest z nami po wszystkie dni. Alleluja! 
Zb:  Aż do skończenia świata. Alleluja!                                (Mt 28,20b) 
 

Modlitwa pokomunijna 
ezu Chryste, którego panowanie trwa na wieki. * Dziękujemy Ci, że 
masz o nas staranie i w łasce swej przychodzisz do nas sycąc nas 

swym Ciałem i swoją Krwią. * Pragniemy w ich mocy służyć Tobie 
i oczekiwać Twego powtórnego przyjścia w chwale. * Tobie, który 
z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, oddajemy hołd i 
uwielbienie na wieki wieków. 
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Wniebowstąpienie 

EXAUDI 
 

Hasło tygodnia 

A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.                                                                                                         
(J 12,32) 
 

Introit (52) 
I 
Ks:   Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam. Alleluja! 
Zb:   Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! Alleluja!  
Ks:   Pan światłością moją i zbawieniem moim. Alleluja! 
Zb:   Kogóż bać się będę? Alleluja! 
Ks:   Pan ochroną życia mego. Alleluja! 
Zb:   Kogóż mam się lękać? Alleluja!                                         (z Ps 27) 

II 
Ks:   Z natchnienia Twego mówi serce moje: „Szukajcie oblicza mego!” 

Alleluja! 
Zb:   Przeto oblicza Twego szukam, Panie! Alleluja! 
Ks:   Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! Alleluja! 
Zb:   Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Alleluja! 
Ks:   Ty jesteś pomocą moją: nie odrzucaj mnie. Alleluja! 
Zb:   I nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia mego! Alleluja!     (z Ps 27) 
 

Graduale 
Bóg jest Królem nad narodami, * Bóg siedzi na swym tronie świętym. Alleluja!                                                                              
(Ps 47,9) 
 

Kolekta 
szechmogący Boże i Ojcze! * Dziękujemy Ci, że wysłuchujesz naszych 
modlitw i obdarzasz nas duchem miłości i pokoju. * Prosimy Cię, 

przygotuj nas na przyjęcie Ducha Świętego i jego darów i spraw, abyśmy doszli 
do zrozumienia Twojej woli i zbawiennej prawdy. * Wysłuchaj nas przez 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 
zawsze i wszędzie Tobie, Boże, składali dziękczynienie, * przez naszego 

wywyższonego Pana Jezusa Chrystusa. * On przed swoim odejściem obdarował 
nas swoim błogosławieństwem * i obiecał nam Ducha Świętego. * On powołuje 
nas dziś jako swoich świadków, gdziekolwiek żyjemy i wstawia się nieustannie 
za nami, aż powróci w chwale. * Dlatego wespół z Aniołami i zastępami 
niebiańskimi * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
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Wniebowstąpienie 

Post Sanctus 
ginamy kolana nasze przed Tobą, Ojcze niebiański, od którego wszelkie 
ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię i prosimy Cię, byś sprawił 

według bogactwa chwały swojej, abyśmy zostali przez Ducha Świętego 
utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Niech Chrystus przez wiarę zamieszka 
w sercach naszych, byśmy mogli poznać Jego miłość, która przewyższa wszelkie 
poznanie. Wypełnij nas przez Ducha Świętego pełnią Bożą, przez którego racz 
błogosławić społeczność z Panem naszym. Tobie niech będzie chwała w 
Kościele i w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Na 
Niego bowiem oczekujemy i wraz z całym Kościołem prosimy: Przyjdź rychło, 
Panie! 
 

Anamneza 
iłosierny Boże i Ojcze. Wspominając zbawcze dzieła Twoje, wysławiamy 
Cię i dziękujemy za obietnicę wylania Ducha Świętego. Niechaj Jego dary 

przy Stole Jezusa Chrystusa będą dla nas prawdziwym wzmocnieniem, tu w 
doczesności i tam, w wieczności. Niech Duch Święty zstąpi do naszych serc, 
odnowi oblicze tej ziemi i prowadzi nas do Twojego Królestwa. 
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 wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. Alleluja! 
Zb:  Ku chwale Boga Ojca. Alleluja!                                           (Flp 2,11) 
 

Modlitwa pokomunijna 
oże Ojcze, posileni przy Stole Twoim, zwracamy swe oczy w górę, * skąd 
nadchodzi dla nas Pocieszyciel, Duch życia i prawdy. * Prosimy Cię, oświeć 

drogi naszego życia światłem Ducha swojego i utwierdź nas w wierze, nadziei i 
miłości. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
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