
1. Niedziela po Trójcy Św. 

1. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.    
                                                              (Łk 10,16) 

 

Introit (56) 

I 

Ks: Będę błogosławił Pana w każdym czasie,  

Zb: Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich! 

Ks: Dusza moja będzie się chlubić Panem!  

Zb: Niechaj słuchają pokorni i się weselą! 

Ks: Wysławiajcie ze mną Pana!  

Zb: Wywyższajmy wspólnie imię Jego!                                     (Ps 34,2-4) 

II 

Ks: Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry;  

Zb: Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia! 

Ks: Bójcie się Pana, święci Jego!  

Zb: Bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. 

Ks: Szukałem Pana i mi odpowiedział,  

Zb: I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.                 (Ps 34,9.10.5) 
 

Graduale 

Świadectwa Twoje są sprawiedliwe na wieki, * daj mi rozum, abym 

ożył! Alleluja!                                                                                     (Ps 119,144) 
 

Kolekta 

spaniały Boże, który ciągle na nowo szukasz dróg dotarcia swoim 

Słowem do człowieka. * Otwieraj nasze serca i umysły, aby 

zwiastowanie o Twojej miłości wypełniało nasze życie miłością do 

innych. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z 

Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.  
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1. Niedziela po Trójcy Św. 

Prefacja 

aprawdę słuszną i ze wszech miar dobrą jest rzeczą, * abyśmy 

Ciebie, źródło życia i miłości, na każdym miejscu uwielbiali, * 

przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.* On jest dowodem Twojej 

miłości, która rozlewa się na wszystkich ludzi i tę dobrą nowinę przez 

wieki przekazywali Jego wierni naśladowcy. * Przez to zwiastowanie i 

my uwierzyliśmy, * dlatego wraz z wszystkimi świadkami tej miłości 

śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

oże, który przemawiasz do nas w swoim Słowie, Dziękujemy Ci, że 

całe Pismo świadczy o Tobie i o Twoim Synu Jezusie Chrystusie. 

Ty powołałeś nas byśmy przekazywali Ewangelię naszym słowem i 

życiem. Wzmocnij nas do tego tym Sakramentem. Dlatego prosimy Cię 

poświęć mocą Ducha Twego Świętego te dary chleba i wina, abyśmy 

wypełniali swoje powołanie, aż do przyjścia Chrystusa. Na Niego 

czekamy i prosimy: Przyjdź rychło, Panie. 
 

Anamneza 

potykając się przy Stole Twojego Syna Jezusa Chrystusa, 

wspominamy jego śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. 

Zwiastujemy Jego powtórne przyjście w chwale, tak jak nakazał to nam, 

gdy po raz ostatni przed ukrzyżowaniem zasiadł do stołu ze swoimi 

uczniami.  

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. Alleluja!  

Zb: I nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Alleluja!              (Ps 34,23) 
 

albo: 

Ks:  Panie, Ty jesteś nam bliski. Alleluja!  

Zb:  A wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Alleluja!  (Ps 119,151) 
 

 

 
 

 

 
 

 

Z 

B 

S 



1. Niedziela po Trójcy Św. 

Modlitwa pokomunijna 

ieczny Boże. Przemówiłeś do nas w Słowie i Sakramencie 

Ołtarza. * Prosimy, niech Duch Święty uczy nas jak żyć na co 

dzień Twoim Słowem, abyśmy byli mu posłuszni i okazywali serce tym, 

którzy wokół nas żyją. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana 

naszego. 
 

____________________ 
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2. Niedziela po Trójcy Św. 

2. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a 

Ja wam dam ukojenie.                                                                   (Mt 11,28) 
 

Introit (57) 

I 

Ks: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę 

Baranka.                                                                                     (Obj 

19,9)  

Zb: Bo u Ciebie jest źródło życia.  

Ks:    Panie! Łaska Twoja do niebios sięga.  

Zb: Wierność Twoja aż do obłoków. 

Ks: Sprawiedliwość Twoja - jak góry Boże,  

Zb: Prawo Twoje - jak głębina niezmierna!                          (Ps 36,6-7.10) 

II 

Ks: Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże! 

Zb: Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. 

Ks: Bo u Ciebie jest źródło życia,  

Zb: W światłości Twojej oglądamy światłość. 

Ks: Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie,  

Zb: Ponieważ w Tobie mamy nadzieję!                      (Ps 33,22; 36,8.10) 
 

Graduale 

Miłuję Cię, Panie, * mocy moja. Alleluja!                                (Ps 18,2) 
 

Kolekta 

anie Boże, Ojcze nasz pełen łaski i miłości, * Ty zastawiasz przed 

nami stół, zapraszasz nas do świętowania i przebywania w 

społeczności z Tobą. * Nakarm nas i napój, abyśmy mogli cieszyć się 

życiem, które nam dajesz teraz i wiecznie. * O to Cię prosimy przez 

Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na 

wieki wieków. 
 

Prefacja 

rawdziwie jest to godne i słuszne, a dla nas zbawienne, * abyśmy 

Ciebie wychwalali Panie nieba i ziemi. * Ty bowiem w Jezusie 

Chrystusie wypełniłeś swoją obietnicę i zawarłeś z całą ludzkością nowe 

przymierze. * Nas przez święte sakramenty uczyniłeś jego uczestnikami 
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2. Niedziela po Trójcy Św. 

i obdarowałeś zbawieniem i życiem wiecznym. * Dlatego wraz z 

chórami zbawionych w niebie i ze wszystkimi aniołami śpiewamy na 

cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

ądź wywyższony Boże, Panie nieba i ziemi! Niech ciebie wielbi 

całe stworzenie. Ty w Jezusie Chrystusie objawiłeś nam pełnię 

swojej miłości i łaski. Przez Niego zaprosiłeś nas na ucztę radości 

i zbawienia. Wezwani przez Twojego Syna przynosimy chleb i wino 

i prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo. W tych świętych darach 

pozwalasz nam przyjąć Jego ciało i krew, a kiedy nadejdzie wypełnienie 

czasów, dasz nam zasiąść z wierzącymi wszystkich czasów na weselnej 

uczcie w niebie. Dlatego poruszeni mocą Ducha Świętego, pełni nadziei 

oczekujemy Jego przyjścia i prosimy: Maranatha – Przyjdź rychło, 

Panie! 
 

Anamneza 

oże Ojcze, Stwórco nieba i ziemi. Wysławiamy Ciebie i dziękujemy 

Ci za życie, które nam dałeś. Jezu Chryste, Ty przez swoją śmierć 

na krzyżu pojednałeś nas z Ojcem, przez swoje zmartwychwstanie 

obdarzyłeś życiem wiecznym, a wstępując do nieba przygotowałeś tam 

miejsce dla nas. Duchu Święty, który powołujesz nas do wiary, dzięki 

Tobie w Bożym Królestwie nie jesteśmy już obcymi i przychodniami, 

lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. 

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: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. 

Alleluja!  

Zb: Albowiem oni będą nasyceni. Alleluja!                              (Mt 5,6) 
 

Modlitwa pokomunijna 

ezu Chryste, nasz Panie i Mistrzu! * Ty dałeś nam dzisiaj Twoje 

Słowo, łamałeś dla nas Chleb i błogosławiłeś Kielich, by dać nam siłę 

do życia i umocnić nas w pewności zbawienia. * Daj, abyśmy napełnieni 

Twoją mocą szli naprzód pełni pokoju i nadziei. * Ty bowiem żyjesz i 

królujesz w chwale na wieki wieków. 
 

____________________ 
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3. Niedziela po Trójcy Św. 

 

3. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
  

Hasło tygodnia 

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co 

zginęło.                                                                                                            (Łk 

19,10) 
 

Introit (58) 

I 

Ks: Błogosław, duszo moja, Panu  

Zb: I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!  

Ks: On odpuszcza wszystkie winy twoje,  

Zb: Leczy wszystkie choroby twoje. 

Ks: On nasyca dobrem życie twoje,  

Zb: Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.             (Ps 103,2-3.5) 

II 

Ks: Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci.  

Zb: Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. 

Ks: Nie postępuje z nami według grzechów naszych  

Zb: Ani nie odpłaca nam według win naszych. 

Ks: Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,  

Zb: Tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. 
      (Ps 103,8-11) 

 

Graduale 

Pan jest miłosierny i łaskawy, * cierpliwy i pełen dobroci. Alleluja!    
                                                                                    (Ps 103,8) 

 

Kolekta 

oże, Ojcze niebiański. * Ty wychodzisz nam naprzeciw, aby ubrać 

nas w szatę nowego życia i obdarować klejnotem zbawienia. * 

Prosimy Cię, daj nam poznać prawdę o Twojej łasce i przyjąć ją z wiarą 

do serc naszych.* Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i 

z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.  
 

Prefacja 

rawdziwie jest to godne i słuszne, a dla nas zbawienne, * abyśmy 

ciebie wysławiali Boże Ojcze Wszechmogący. * Ty posłałeś na 

świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby złożył życie swoje w ofierze za 

grzechy nasze i całego świata. * Przez Niego usprawiedliwieni, jesteśmy 
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3. Niedziela po Trójcy Św. 

uczestnikami nowego życia i dziedzicami obietnicy wiecznego 

zbawienia. * Dlatego jako Kościół Twój na ziemi, * wraz z uwielbionym 

Kościołem w niebie oraz chórami aniołów * śpiewamy na cześć Twoją 

pieśń chwały.    
 

Post Sanctus 

oże, Ty mocą Ducha Świętego powołujesz, zgromadzasz 

i utrzymujesz na ziemi Kościół Twojego Syna. Dziękujemy Ci za 

to, że uznałeś nas godnymi i zleciłeś nam służbę zwiastowania 

Ewangelii. Posłuszni Słowom Zbawiciela przynosimy te dary: chleb i 

wino, i prosimy Cię pobłogosław je i uświęć nasze serca. Panie Jezu 

napełnij nas pokojem i radością. Daj nam wytrwałość w oczekiwaniu na 

Twoje przyjście. Z tęsknotą bowiem spoglądamy w górę i do Ciebie 

wołamy: Maranata! – Przyjdź rychło, Panie!   
 

Anamneza 

oże Ojcze, który stworzyłeś świat i powołałeś nas do życia, bądź 

uwielbiony i wywyższony za to, że pozwalasz nam grzesznym 

zbliżyć się do Ciebie. Jezu Chryste, wspominamy, że stałeś się 

człowiekiem, dla nas umarłeś na krzyżu i dla nas zmartwychwstałeś, a 

odchodząc do nieba zapewniłeś nas, że idziesz przygotować nam 

miejsce. Duchu Święty, Ty masz moc przemieniania człowieka. Stwórz 

w nas nowe serce i nowego ducha. 

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: Jak się lituje ojciec nad dziećmi. Alleluja! 

Zb: Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją, Alleluja! 
(Ps 103,13) 

 

Modlitwa pokomunijna 

anie Jezu Chryste, Przyjacielu grzeszników. * Dziękujemy Ci, że jak 

kiedyś wybrałeś dom Zacheusza, by w nim zagościć, tak dziś 

zagościłeś wśród nas i pozwoliłeś nam doświadczać Twojej bliskości. * 

Daj, byśmy umocnieni Twoim Słowem i Sakramentem szli przez życie 

z odwagą i ufnością. * Tobie niech będzie chwała teraz i na wieki 

wieków. 
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3. Niedziela po Trójcy Św. 

____________________ 

4. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon 

Chrystusowy.                                                                                                             (Ga 

6,2) 
 

Introit (59) 

I 

Ks: Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem,  

Zb: Będę opowiadał wszystkim cuda Twoje! 

Ks: Będę się weselił i radował w Tobie,  

Zb: Będę opiewał imię Twoje, Najwyższy! 

Ks: Pan sądzić będzie świat sprawiedliwie,  

Zb: A ludy będzie osądzać bezstronnie.                                (Ps 9,2-3.9) 

II 

Ks: Pan stanie się schronieniem uciśnionemu,  

Zb: Schronieniem w czasie niedoli. 

Ks: Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje,  

Zb: Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. 

Ks: Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie,  

Zb: Opowiadajcie pośród ludów dzieła Jego!                      (Ps 9,10-12) 
 

Graduale 

Dobrze jest dziękować Panu * i opiewać imię Twe, o Najwyższy. 

Alleluja!                                                                                       (Ps 92,2) 
 

Kolekta 

oże, dzięki Twemu Synowi odkrywamy, że jesteś pełen 

miłosierdzia i łaski. * Odpuść nam naszą małostkowość i ciasnotę 

spojrzenia na różne sprawy. * Daj byśmy uczyli się rozumieć innych, 

dodawali im otuchy i prowadzili do pojednania, * przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na 

wieki wieków. 
 

Prefacja 

aprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy 

Tobie święty Boże, sprawiedliwy, a zarazem miłosierny Ojcze, * 

zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez naszego Pana Jezusa 
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4. Niedziela po Trójcy Św. 

Chrystusa. * On bowiem wziął na siebie wieczny wyrok sądu, karę za 

grzechy i darował nam łaskę nowego życia. * Dlatego zdumieni 

ogromem Jego przebaczenia * śpiewamy hymn ku Twojej chwale, 

z wdzięcznością wołając: 
 

Post Sanctus 

ziękujemy Ci Boże, Panie nieba i ziemi, że nie odpłacasz nam 

sprawiedliwie za wszelkie nasze zło i grzech, lecz przez ofiarę Syna 

swego darujesz nam odpuszczenie i nowe życie. Prosimy Cię, spraw 

przez swego Ducha Świętego, byśmy i my umieli bliźnim przebaczać, 

nie osądzać ich i nie potępiać, ale przynosić życiem swoim owoce godne 

Twej łaski. Jak Ty w swej Wieczerzy darujesz nam siebie, ucz nas 

zdolności dawania siebie innym, aż do dnia, kiedy powtórnie 

przyjdziesz, by przemienić oblicze ziemi. Czekamy na ten dzień 

z tęsknotą, prosząc: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

oże, przed obliczem Twoim wspominamy śmierć i 

zmartwychwstanie Twego Syna. Dzięki Jego ofierze odwróciłeś 

nasz los i pozbawiłeś nas wiecznego potępienia, by zachować przy życiu 

liczny lud. 

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 jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość. Alleluja! 

Zb: Prawi zobaczą oblicze Jego. Alleluja!                                (Ps 11,7) 
 

Modlitwa pokomunijna 

ziękujemy Ci, Panie, za te dary, które przyjąć mogliśmy dla 

naszego zbawienia. * Daj, abyśmy i my sobie nawzajem 

odpuszczali, starając się o to, co dobre i prowadzi do pokoju. * O to 

prosimy przez Syna Twego, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
 

____________________ 
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5. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.     
                                                                  (Ef 2,8) 

 

Introit (60) 

I 

Ks: Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry,  

Zb: Albowiem łaska Jego trwa na wieki! 

Ks: Kto wysłowi potężne dzieła Pana?  

Zb: Kto ogłosi całą chwałę Jego? 

Ks: Błogosławieni, którzy strzegą prawa,  

Zb: W każdym czasie wykonują sprawiedliwość!               (Ps 106,1-3) 

II 

Ks: Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla Ludu swego,  

Zb: Nawiedź mnie zbawieniem swoim. 

Ks: Spraw, bym mógł oglądać szczęście wybrańców Twoich,  

Zb: Radować się radością Ludu Twego. 

Ks: Przypomnij sobie, Panie, o swym przymierzu z nami.  

Zb: I zlituj się według wielkiej łaski swojej.                    (Ps 106,4.5.45) 
 

Graduale 

Pan objawił zbawienie swoje, * na oczach narodów okazał 

sprawiedliwość swoją. Alleluja!                                                        (Ps 

98,2) 
 

Kolekta 

szechmogący Boże, miłosierny Ojcze, * powołujesz nas do 

społeczności uczniów Syna swojego i chcesz, abyśmy byli 

głosicielami Ewangelii. * Prosimy Cię, niechaj Duch Twój rozproszy 

mroki grzechów naszych, umocni nas w poznaniu prawdy i odwagą 

napełni nasze serca. * 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 Tobie, Boże łaskawy, który chcesz nam błogosławić * 
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5. Niedziela po Trójcy Św. 

zawsze i wszędzie dziękowali przez Chrystusa, Pana naszego. * On 

bowiem opuścił chwałę Ojca swego, * by ciężar nasz wziąć na siebie 

i jako Baranek za nas się ofiarować. * My zaś, przyjmując tę łaskę, której 

niegodni jesteśmy, * razem z chórami niebios śpiewamy na cześć Twoją 

pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

ielbimy i chwalimy Cię, Panie, który zbawiasz świat łaską swoją, 

przez ofiarę Syna swego Jezusa Chrystusa. W Jego krzyżu jest dla 

nas ratunek, w nim jest nasza moc. Przychodzimy do Ciebie jako ci, 

którzy nic nie mają. Przynosimy Twoje dary: chleb i wino, i prosimy 

byśmy w nich przyjąć mogli Ciało Chrystusa za nas ofiarowane oraz 

Jego Krew za nas przelaną. Przez Ducha Świętego przemień także nasze 

serca, abyśmy stali się uczniami Twego Syna, zdolnymi do poświęceń i 

ofiar dla Twej sprawy. Bliskie jest bowiem Jego przyjście, którego z 

radością wyczekujemy, wołając: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

 dziękczynieniem wspominamy dobroć Twoją oraz chwałę 

objawioną od stworzenia świata. Przed Twoim, Ojcze, obliczem 

rozważamy śmierć Syna Twego, dzięki której jesteśmy zbawieni, Jego 

zmartwychwstanie i życie w wiecznej chwale. Oczekujemy Jego 

przyjścia, przynosząc te oto dary, chleb i wino. On raz na zawsze złożył 

siebie w ofierze, zyskując dla nas zbawienie.  

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, Ty jesteś zawsze ze mną. Alleluja! 

Zb: Tyś ujął prawą rękę moją. Alleluja!                                 (Ps 73,23) 
 

Modlitwa pokomunijna 

anie, Boże nasz wszechmogący * dziękujemy Ci za odpuszczenie 

i błogosławieństwo, które otrzymaliśmy w Sakramencie Ołtarza. * 

Pomóż nam, byśmy wierni i posłuszni Twemu Słowu stawali się 

błogosławieństwem dla naszego otoczenia. * Przez Jezusa Chrystusa, 

Pana naszego. 
 

____________________ 
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6. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, 

nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!                               (Iz 43,1) 
 

Introit (61) 

I 

Ks: Nie bój się, bo cię wykupiłem, 

Zb:    Nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!                  (Iz 43,1) 

Ks: Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem! 

Zb: Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! 

Ks: On nas uczynił i do Niego należymy,  

Zb: Myśmy Ludem Jego i trzodą pastwiska Jego.               (Ps 100,2-3) 

II 

Ks: Wejdźcie w bramy Pańskie z dziękczynieniem,  

Zb: W przedsionki Jego z pieśnią chwały! 

Ks: Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego! 

Zb: Albowiem Pan jest dobry; 

Ks: Na wieki trwa łaska Jego,  

Zb: A wierność jego z pokolenia w pokolenie.                       (Ps 100,4-5) 
 

Graduale 

Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, * będę Cię chwalił 

pośród zgromadzenia. Alleluja!                                                   (Ps 

22,23) 
 

Kolekta 

szechmogący Boże i Ojcze. * Dziękujemy Ci, że przez Chrzest 

i wiarę możemy należeć do ludu Twego i poznawać Twoją wolę. 

* Spraw, abyśmy zawsze składali świadectwo o Twej łasce i zbawieniu. 

* 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, wieczny Boże, przez naszego Pana, 

W 
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Jezusa Chrystusa. * On przez swoją śmierć wskazał nam drogę 

naśladowania, która jest zarazem drogą w Twoje, Boże, ramiona. * 

Dziękujemy Ci, że przez chrzest możemy być zespoleni z Tobą i mieć 

udział w dziele zbawienia. * 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 wyświadczasz 

swemu Kościołowi wiele łask, błogosławiąc go w jego służbie, 

budując go swym Duchem Świętym i pokrzepiając go w poznaniu 

i urzeczywistnianiu zbawienia, którego dla nas dokonał Jezus Chrystus,. 

Dziękujemy Ci za Jego śmierć i zwycięskie zmartwychwstanie, które są 

świadectwem o Jego miłości i mocy. Prosimy Cię, ześlij nam Ducha 

Świętego by nas kształtował na obraz Zbawiciela, abyśmy pojednani i 

złączeni świętą miłością mogli przyjmować Ciało i Krew Twego Syna. 

Na Niego oczekujemy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź 

rychło, Panie! 
 

Anamneza 

oże Ojcze, wspominamy krzyż i zmartwychwstanie Syna Twego 

Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że w Nim otrzymaliśmy 

Twą łąskę, która jest pieczęcią nowego przymierza i życia wiecznego. 

Obdarz nas swym Duchem, abyśmy Tobie zawsze ufali i byli Ci 

posłuszni, szczycili się Twoim imieniem i opierali się wszelkiej pokusie. 

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: Niech nam Bóg błogosławi. Alleluja! 

Zb: Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi! Alleluja!        (Ps 67,8) 
 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący Boże, nasze serce przywiązuje się do tego, co 

widzialne i przemijające. * Pomóż nam, abyśmy obdarzeni 

Twoimi nieprzemijającymi darami, wzrastali w wierze i zaufaniu Tobie 

i osiągnęli to, co trwa wiecznie. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

 
____________________ 
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7. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz 

współobywatelami świętych i domownikami Boga.                                               
(Ef 2,19) 
 

Introit (62) 

I 

Ks: Boże, jak imię Twoje,  

Zb: Tak  i  chwała Twoja sięga krańców ziemi.                     (Ps 48,11) 

Ks: Niech mówią odkupieni przez Pana,  

Zb: Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela. 

Ks: Wołali do Pana w swej niedoli,  

Zb: A On wybawił ich z utrapienia.                                       (Ps 107,1-2.6) 

II 

Ks: Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego 

Zb: I za Jego cuda dla synów ludzkich, 

Ks: On napoił duszę pragnącego,  

Zb: A duszę głodnego napełnił dobrem! 

Ks: Wołali do Pana w swej niedoli, 

Zb: A On wybawił ich z utrapienia.                                      (Ps 107,8.9.13) 
 

Graduale 

Od wschodu słońca aż do zachodu, * niech imię Pańskie będzie 

pochwalone. Alleluja!                                                                               (Ps 

113,3)  
 

Kolekta 

anie Boże, Ojcze nasz Wszechmogący. * Ty jesteś Stworzycielem 

wszystkich ludzi i Twoje słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, 

a bogactwem wszystkich Twych darów utrzymujesz nasze ziemskie 

życie. * Naucz nas dziękować za wszelkie dobro, które nam 

wyświadczasz i przyjmować wszystko to, co trudne. * Wysłuchaj nas 

przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje 

na wieki wieków. 
 

Prefacja 

P 
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aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, 

święty Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże, przez naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa. * On w dziele zbawienia łączy z Tobą ludzi 

oddzielonych przez grzechy. * On też z obcych albo nawet wrogich 

wobec siebie czyni nową wspólnotą i ludem Bożym. * On poi ze źródła 

miłości Twojej pielgrzymujących do wiecznej ojczyzny. * Dlatego pełni 

wdzięczności, ze wszystkimi Aniołami i Archaniołami i ze wszystkimi 

chórami niebios, śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

ysławiamy Ojcze, Panie nieba i ziemi, Twe święte imię, które jest 

wywyższone nad wszystkie moce świata widzialnego 

i niewiedzialnego. Dziękujemy Ci, że posłałeś do nas grzeszników 

swego Syna Jezusa Chrystusa, który jest dla nas chlebem życia. 

Dziękujemy Ci, że On jest nadzieją dla wszystkich głodnych i 

poszukujących Ciebie. Prosimy Cię, zsyłaj nam swego Ducha Świętego, 

abyśmy nakarmieni u Twego Stołu, z miłością dzielili nasz chleb z 

bliźnimi. Na przyjście Twego Syna oczekujemy i wraz z całym 

Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

spominamy, Ojcze, krzyż i zmartwychwstanie umiłowanego 

Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękując za Jego pokorę, i dzieło 

zbawienia, które jest stale aktualne i daje nowe życie każdemu, kto je 

przyjmuje z wiarą. Daj, by Kościół Twój na całej ziemi wzrastał 

w wierze i miłości zwiastując Twą chwałę. 

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: Ubodzy jeść będą i nasycą się. Alleluja! 

Zb: Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają. Alleluja!          (Ps 22,27) 
 

Modlitwa pokomunijna 

anie Jezu Chryste, który przygarniasz grzesznych ludzi do siebie. * 

Dziękujemy Ci, iż pokrzepiłeś dusze nasze Sakramentem Ciała 

i Krwi swojej. * Zachowaj nas w szczerości wiary, ucz nas miłować 
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bliźnich i prowadź do królestwa swego w niebie, * gdzie Ty żyjesz 

i królujesz na wieki wieków. 

 
____________________ 

8. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka 

dobroć i sprawiedliwość, i prawda.                                           (Ef 5,8.9) 
 

Introit (63) 

I 

Ks: Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały  

Zb: W mieście Boga naszego, na swej górze świętej. 

Ks: Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi,  

Zb: Góra Syjon, miasto Boga wielkiego. 

Ks: Rozważamy, Boże, łaskę Twoją  

Zb: We wnętrzu świątyni Twojej.                                         (Ps 48,2.3.10) 

II 

Ks: Imię Twoje, Boże, i chwała Twoja sięga krańców ziemi,  

Zb: Prawica twoja pełna jest sprawiedliwości. 

Ks: Niech się raduje góra Syjon i weselą córki judzkie  

Zb: Z powodu sądów Twoich, Panie. 

Ks: Bóg nasz jest na wieki wieków,  

Zb: On nas prowadzi poza śmierć.                                       (Ps 48,11.12.15) 
 

Graduale 

Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, * dla łaski 

swojej, dla wierności swojej. Alleluja!                                         (Ps 115,1)  
 

Kolekta 

oże, dziękujemy Ci za miłosierdzie i łaskę Twoją. * Prosimy Cię, 

spraw aby Słowo Twoje rodziło w nas dobre owoce, umacniało nas 

i pocieszało, a Duch Twój niech oświeca nas i prowadzi. * Wysłuchaj 

nas przez Syna swojego, 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 
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zawsze i wszędzie dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * 

On jest bowiem światłością, która przyszła na świat,  aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie chodził w ciemności,  ale miał światło życia. * On 

przez Chrzest Święty uwalnia nas od ciemności grzechu, abyśmy stali 

się dziećmi światłości. * Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają 

Tobie pieśń nową, * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy 

Ciebie,  razem z nimi wołając: 
 

Post Sanctus 

ysławiamy Cię, Boże Wszechmogący, nasz Stwórco. Ty z miłości 

do nas posłałeś Syna swego, aby ratował zagubione serca i dusze 

nasze. 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 Duchem Świętym. Spraw, aby wszyscy, którzy 

wierzą w Syna Twego, nie zginęli, ale dostąpili żywota wiecznego. Oto 

Cię prosimy i wraz z całym Kościołem błagamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

oże, Panie i Ojcze nasz. W sercach swoich pamiętamy o zbawczej 

śmierci i wniebowstąpieniu  Syna Twego, z nadzieją czekamy na 

Jego powtórne przyjście w mocy i w chwale. Prosimy Cię,  aby 

spożywane Ciało i Krew naszego Zbawiciela mocą Ducha Świętego 

zjednoczyło nas w wierze i nadziei. Zgromadzaj wszystkich wiernych 

Tobie w Kościele, abyśmy mogli stać się uczestnikami uczty radości w 

Królestwie Niebiańskim. 

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: Ześlij, Panie, światło i prawdę swoją. Alleluja! 

Zb: Niech mnie wprowadzą do przybytków Twoich. Alleluja!  
(Ps 43,3) 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący Boże i Ojcze, * Ty nas  codziennie obdarzasz 

swymi darami, napełniasz nasze serca radością i posilasz nas 

Ciałem i Krwią Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. * Błagamy Cię, 

utwierdzaj w nas wiarę i ufność, odradzaj w sercach naszych nadzieję. * 

Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
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____________________ 

 

9. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele 

powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.                           (Łk 

12,48) 
 

Introit (64) 

I 

Ks: Pragnę czynić wolę Twoją, mój Boże, 

Zb: A zakon Twój jest we wnętrzu moim.   

Ks: Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, 

Zb: Ty wiesz, Panie, że warg swoich nie zamknąłem.  

Ks: Nie zataiłem Twojej łaski i wierności 

Zb: Toteż Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej.          (Ps 40,9-12) 

II 

Ks: Nie ukrywałem, Panie, w sercu swoim sprawiedliwości Twojej,  

Zb: Opowiadałem o Twojej wierności i zbawieniu. 

Ks: Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim.  

Zb: Boże mój, nie zwlekaj! 

Ks: Zechciej, Panie, mnie ocalić, 

Zb: Panie, pośpiesz mi z pomocą!                                  (Ps 40,11.18.14) 
 

Graduale 

Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy cię szukają; 

* Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje mówią zawsze: Wielki 

jest Pan! Alleluja!                                                         (Ps 40,17) 
 

Kolekta 

anie nasz i Zbawco, który powierzasz nam różne zadania. * 

Dziękujemy Ci, że możemy być Twoją własnością, uczyć się od 

Ciebie i dążyć do życia wiecznego. * Spraw, abyśmy obfitowali w dobre 

uczynki, do których powołał nas Bóg, ku świadectwu wiary i zbawieniu 

naszych bliźnich. * Wysłuchaj nas, który z Ojcem i Duchem Świętym 

żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 

Prefacja 
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aprawdę godną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 

Ciebie, miłosierny i wszechmogący Ojcze, wiekuisty Panie, * 

zawsze i wszędzie wielbili i chwalili przez Zbawiciela naszego, Jezusa 

Chrystusa, * którego posłałeś, by uczył nas mądrze i odpowiedzialnie 

wypełniać wolę Twoją. * Ofiarowałeś Go aby przez krzyż Golgoty 

wykupił nas grzeszników z mocy i ciemności grzechu. * Dlatego i my 

wraz z chórami anielskimi pragniemy śpiewać na cześć Twoją pieśń 

chwały: 
 

Post Sanctus 

ychwalamy i wielbimy Cię, Boże i Ojcze, że okazujesz 

cierpliwość i łaskę nam niegodnym i grzesznym. Ty posłałeś 

swego Syna aby nam objawił Twoją wolę i wybawił nas od grzechu i 

śmierci. Ty mocą Ducha Świetego pragniesz odnawiać i uświęcać serca 

nasze, by ci którzy wierzą nie zginęli, ale zamieszkali w Twoim 

Królestwie. Oto do Ciebie wznosimy wraz z całym Kościołem swe 

błagania i wołamy: Przyjdź rychło Panie !  
 

Anamneza 

oże i Panie nasz, oto w sercach swoich zachowujemy pamięć 

o zbawczej męce i śmierci Syna Twego. Wielbimy Cię i radujemy 

się z Jego zmartwychwstania. Przepełnieni nadzieją wyczekujemy Jego 

powtórnego przyjścia w chwale. Wznosimy do Ciebie błagania, abyś 

zgromadzał wszystkie wierzące serca w Twoim Kościele, byśmy 

zjednoczeni Twoim Duchem przeżywali 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: Panie! Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w 

sprawiedliwości swojej! Alleluja! 

Zb: Nie pozywaj na sąd sługi swego! Alleluja!                    (Ps 143,1.2) 
 

Modlitwa pokomunijna 

anie, nasz i Boże, * przyjęliśmy ten święty Sakrament, wieczną 

pamiątkę męki Twojego Syna, * spraw, abyśmy rozważając ten dar 
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Jego niewysłowionej miłości kroczyli przez życie wierni powołaniu 

dzieci Twoich. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 

10. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który sobie 

wybrał za dziedzictwo.                                                                     (Ps 33,12) 
 

Introit (65) 

I 

Ks: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela. Alleluja!   

Zb: Od wieków na wieki. Alleluja!                                            (Ps 106,48) 

Ks: Boże, pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś,  

Zb: Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego. 

Ks: Pomnij, Panie, na przymierze,  

Zb: Powstań, Boże, broń sprawy swojej!                            (Ps 74,2.20.22) 

II 

Ks: Dusza nasza oczekuje Pana,  

Zb: On pomocą naszą i tarczą naszą. 

Ks: Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją,  

Zb: Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, 

Ks: Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie,  

Zb: Ponieważ w Tobie mamy nadzieję!                         (Ps 33,18.20.22) 
 

Graduale 

Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem, * lud, który wybrał 

sobie na dziedzictwo. Alleluja!                                                (Ps 33,12) 
 

Kolekta 

oże, Ojcze niebiański, dziękujemy Ci, że jesteśmy dziećmi Twoimi 

i ludem Twoim. * Ty sam wybrałeś jako swe dziedzictwo naród 

Izraela, a także wzbudziłeś przez Ewangelię nowy lud, odkupiony krwią 

Syna Twojego. * Prosimy Cię, przemawiaj do nas i dziś, abyśmy mogli 

rozpoznać Twoją wolę i zrozumieli, co służy ku pokojowi naszemu. * 

Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 

Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Prefacja 
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odne to, słuszne i sprawiedliwe, nasz przywilej i nasza radość, * iż 

możemy Ciebie, Boże, * chwalić i dziękować Tobie w każdym 

czasie i na każdym miejscu. * W Chrystusie wypełniłeś to, co zostało 

przyrzeczone Abrahamowi, * aby przez Niego wszyscy ludzie z każdego 

narodu zostali powołani do społeczności Twojego ludu i dostąpili 

zbawienia wiecznego. * Dlatego wraz z Twoim całym ludem łączymy 

się z wszystkimi aniołami * i bez końca wspólnie śpiewamy na cześć 

Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

szechmogący Boże. Ty oczyściłeś krwią Syna swojego serca 

nasze i wszczepiłeś nas, dzikie pędy, w szlachetne drzewo oliwne, 

aby i nam okazać swoją dobroć i wypełnić obietnice dane Abrahamowi, 

którego jesteśmy dziećmi według wiary. Niech Duch Święty połączy nas 

w jeden lud Boży, poświęci te zbawienne dary Twoje ku żywotowi 

wiecznemu. Zgromadzeni na tym miejscu, prosimy Cię wraz z całym 

ludem: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

ołączeni przy stole Chrystusa Pana, wspominamy i uwielbiamy, 

Ojcze nasz niebiański, wszystkie chwalebne dzieła Twoje, które 

przygotowałeś dla ludu swego. Wysławiamy Cię, bo jedynie Ty jesteś 

godny czci, którą powinny oddawać Ci wszystkie narody. Połącz nas 

przez Ducha Świętego, abyśmy korzystali z czasu Twojego łaskawego 

nawiedzenia i uwielbiali Cię wraz z całym Kościołem, tu w doczesności 

i tam, we wieczności.  

Tobie, Boże Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, 

w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, 

teraz i na wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Pan jest Bogiem naszym. Alleluja!  

Zb: A my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Alleluja!   (Ps 95,7)  
 

Modlitwa pokomunijna 

iłosierny Boże, * jako lud Twój przychodzimy do Ciebie 

i dziękujemy za miłość i wierność Twoją oraz za obfite posilenie 

zbawiennymi darami Syna Twojego. * Obdarz nas mocną wiarą, 

niezachwianą nadzieją i prawdziwą miłością, abyśmy mogli przynosić 

owoce godne upamiętania. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
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____________________ 

 

11. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.                (1 P 5,5) 
 

Introit (66) 

I 

Ks: Od wschodu słońca aż do zachodu.  

Zb: Niech imię Pańskie będzie pochwalone. 

Ks: Któż jest jak Pan, Bóg nasz,  

Zb: Który mieszka na wysokościach.  

Ks: On podnosi nędzarza z prochu, 

Zb: A ubogiego wywyższa ze śmieci.                                    (Ps 113 ,3.5.7) 

II 

Ks: Chwalcie, słudzy Pana,  

Zb: Chwalcie imię Pańskie! 

Ks: Niechaj imię Pana będzie błogosławione.  

Zb: Odtąd aż na wieki!  

Ks: Pan ubogiego wywyższa ze śmieci, 

Zb: Aby posadzić go z książętami ludu swego.             (Ps 113 ,1.2.7.8) 
 

Graduale 

Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, * głoście narodom 

czyny Jego! Alleluja!                                                                (Ps 105,1) 
 

Kolekta 

szechmogący Boże i Ojcze! * Dziękujemy Ci, że okazujesz łaskę 

tym, którzy są pokornego serca. * Wzmocnij nas w ufności, 

abyśmy pocieszali się łaską Twoją i służyli Ci szczerym sercem. * 

Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 

Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Prefacja 

aprawdę godną i piękną, cudowną i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 

Tobie, łaskawy Boże, * zawsze i na każdym miejscu dziękowali * 

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * W Nim możemy zobaczyć 

pełnię Twojej miłości, w której obdarzasz nas przebaczeniem i nowym 
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życiem. * On wlewa w nasze serca dobroć i miłosierdzie, pozwala 

dostrzegać Ciebie w bliźnich naszych. * Dlatego ze wszystkimi, co 

Ciebie chwalić mogą, z czcią, pokorą i radością wielką * wznosimy 

nasze głosy i nieustannie Cię wielbimy, śpiewając na cześć Twoją pieśń 

chwały: 
 

Post Sanctus 

iłosierny Panie nasz i Boże. Łaską zbawieni jesteśmy, bo Ty sam 

zlitowałeś się nad całą ludzkością i dałeś jej Syna swego 

jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał 

żywot wieczny. Dziękujemy Ci za to zbawienie, które przygotowałeś 

nam w Jezusie Chrystusie. Prosimy Cię, obdarz nas żarem Ducha 

Świętego, aby rozpalił w naszych sercach żywą wiarę, nadzieję i miłość, 

abyśmy w ten sposób przygotowali się do godnego obchodzenia 

pamiątki śmierci naszego Zbawiciela i do przyjęcia Go, gdy przyjdzie 

do nas w Wieczerzy Świętej. Na Niego bowiem oczekujemy i wraz z 

całym Kościołem prosimy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

iłosierny, Panie nasz i Boże, wspominając dziś zbawczą mękę 

i śmierć Twojego Syna, uwielbiamy też Jego chwalebne 

zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz oczekujemy na Jego 

powtórne przyjście w chwale. Prosimy Cię, spraw aby wszyscy, którzy 

gromadzą się przy Jego stole, posileni tymi darami, mogli z Jego pomocą 

dobrze czynić, żyć w pokorze, wielbiąc Cię i chwaląc święte imię Twoje. 

Połącz nas z całym Kościołem świętym w wielkiej uczcie radości w 

Twoim Królestwie i przyjmij nasze uwielbienie.  

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: Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz nasze błagania. 

Alleluja! 

Zb: Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy je przed Twoje 

oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Alleluja!  
                         (Dn 9,18) 
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Modlitwa pokomunijna 

anie nasz i Boże, * dziękujemy Ci, że nam, grzesznym ludziom, 

okazałeś, łaskę i miłosierdzie swoje, pozwalając na udział 

w społeczności stołu Chrystusowego. * Spraw łaskawie, abyśmy 

przyobleczeni w szatę sprawiedliwości, mogli ostać się przed obliczem 

Twoim, zawsze pełni ufności, że nic nas nie oddzieli od miłości Twojej. 

* Pomóż nam, abyśmy polegali przede wszystkim na Twojej dobroci, 

objawionej w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 
 

____________________ 
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12. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie dogasi.  (Iz 42,3) 
 

Introit (67) 

I 

Ks: W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi.  

Zb: A oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć.   (Iz 29,18) 

Ks:    Bo Pan uzdrawia tych, których serce jest złamane,  

Zb: I zawiązuje ich rany.  

Ks:    Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, 

Zb: Mądrość Jego jest niezmierzona.                                 (Ps 147,3.5) 

II 

Ks: Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną,  

Zb: Grajcie Panu naszemu na cytrze! 

Ks: Pan podnosi pokornych,  

Zb: Bezbożnych do ziemi poniża. 

Ks: Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją,  

Zb: Którzy ufają łasce Jego.                                       (Ps 147,7.6.11) 
 

Graduale 

Będę błogosławił Pana w każdym czasie, * chwała Jego niech będzie 

zawsze na ustach moich. Alleluja!                            (Ps 34,2) 
 

 

 
 

Kolekta 

spaniały Boże. Dzięki Tobie możemy być uleczeni i spełnieni. * 

Prosimy, otwórz nasze uszy, abyśmy usłyszeli Twoje Słowo, * 

otwórz nasze oczy, abyśmy dostrzegli Twoje cuda i otwórz nasze usta, 

abyśmy znaleźli właściwe słowa które Ciebie chwalą.* Wysłuchaj nas 

przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje 

na wieki wieków. 
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Prefacja 

aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 

abyśmy Tobie, Boże który pocieszasz nas jak matka, * zawsze i na 

każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. * On 

przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem, aby przynieść uzdrowienie 

dla ciała i duszy. * Doświadczył trudności ludzkiego życia i stał się 

bliskim wszystkim, których życie jest złamane. * Dlatego w anielskim 

uwielbianiu, ze wszystkimi zbawionymi, śpiewamy na cześć Twoją 

pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

oże, który jesteś dobry. Dziękujemy Ci, że nas rozumiesz 

i troszczysz się o nasze ciało, duszę i ducha. Jesteś delikatny 

i wyrozumiały, choć my często dostrzegamy jedynie Twoją surowość. 

Ty jesteś wspaniałomyślny i dajesz nam tę Wieczerzę, jako 

wzmocnienie dla słabych. Dlatego oczekując spełnienia Twoich obietnic 

przynosimy te dary, chleb i wino, tak jak polecił nam Chrystus i 

wytrwale prosimy: Przyjdź rychło, Panie. 
 

Anamneza 

spominając śmierć Chrystusa na krzyżu, uwielbiamy Jego 

zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Prosimy Cię Ojcze, 

poświęć te dary mocą Ducha Świętego i posil nas Wieczerzą Świętą. 

Niech Duch Święty prowadzi nas w tym życiu, aż do życia z Tobą w 

wieczności, gdzie wszelkie troski przeminą.  

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 śpiewać Bogu naszemu. Alleluja!  

Zb: Bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła. Alleluja! 
 (Ps 147,1) 

 

Modlitwa pokomunijna 

ielki Boże, który czynisz cuda. * Nasze uszy usłyszały Twoje 

Słowa, nasze usta zakosztowały twojej miłości, nasze oczy 
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zobaczyły twoją chwałę. * Prosimy Cię, dodaj nam siły do codzienne-

go życia, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 

 

13. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ   
 

Hasło tygodnia 

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci, mnie 

uczyniliście.                                                                                             (Mt 25,40) 
 

Introit (68) 

I 

Ks: Błogosławieni miłosierni. Alleluja!  

Zb: Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Alleluja!                   (Mt 5,7) 

Ks:     Z całego serca wołam: wysłuchaj mnie, Panie! 

Zb: Chcę pełnić ustawy Twoje. 

Ks: Bliski jesteś, Panie,  

Zb: A wszystkie Twe przykazania są prawdą.              (Ps 119,145.151) 

II 

Ks Błogosławiony mąż, który boi się Pana  

Zb: I rozmiłował się w Jego przykazaniach! 

Ks: Światło świeci prawym w ciemności,  

Zb: On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. 

Ks: Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, 

Zb: Serce jego jest mocne, gdyż ufa Panu.                      (Ps 112,1.4.5.7) 
 

Graduale 

Błogosławieni miłosierni, * albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Alleluja!                                                                                            (Mt 

5,7) 

Kolekta 

iłosierny Boże nasz, który objawiłeś swą wspaniałą miłość 

w życiu i służbie Pana Jezusa Chrystusa. * Daj nam otwarte oczy, 

uszy i serce, abyśmy widzieli potrzeby bliźnich naszych i chętnie 

przynosili ich do Ciebie w modlitwie. * Spraw, niech nasza ofiarność 

i nasze działanie wspierają innych ludzi w ich trudnościach oraz w 

poszukiwaniu drogi do Ciebie.* Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, 

który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
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Prefacja 

aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 

abyśmy Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty 

Boże, * zawsze i na każdym miejsciu dziękowali * przez Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego. * Albowiem On, Syn Boży i Syn człowieczy 

przyjął ludzkie ciało * i przyszedł do nas, by służyć, szukać i zbawić to, 

co zginęło. * On poświęcił życie swoje i wzywa nas do tego, byśmy nie 

zapominali o długu miłości, który spłacać mamy swoim bliźnim.* Boże, 

oddajemy Ci cześć za to, że powołałeś nas do Twego Królestwa miłości, 

wielbimy imię Twoje * i ze wszystkimi zastępami niebios śpiewamy na 

cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

ysławiamy Cię, święty nasz Boże, niebiański Ojcze, za Pana 

Jezusa Chrystusa i jego dzieło zbawienia. Dziękujemy za miłość 

Jezusa, która przyszła, aby nas uratować, uzdrowić i wyzwolić z 

grzechu, zła i śmierci. Dziękujemy Ci za to, że Twoje miłosierdzie 

podnosi nas z każdej biedy i pokazuje nam nową drogę, abyśmy i my 

potrafili pomagać drugim w ich nędzy i wskazywać na drogę, prawdę i 

życie, którym jest sam Chrystus Pan. Zgromadzeni przy tym Stole 

prosimy o dar Ducha Świętego, aby wzmacniał nas w tej służbie. 

Pokrzep swój Kościół na całym świecie, niech wiernie obwieszcza 

zwycięstwo Chrystusowe. Oczekujemy Jego przyjścia w chwale i z 

całym Kościołem i zastępami niebios wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

askawy i mocny Boże, wspominamy dziś cierpienie Syna Twego 

Jezusa Chrystusa, którego doznał  za nasze grzechy. Pamiętamy 

o śmierci Chrystusowej, którą na wieki pokonał śmierć, a w swym 

zmartwychwstaniu przyniósł nadzieję, która sięga poza grób. Naucz nas 

z troską podchodzić do naszych bliźnich, którzy doświadczają 

cierpienia, umierania czy smutku.  

Przez Chrystusa, z Chrystusem, i w Chrystusie, * 

Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * 

wszelka cześć i chwała * przez wszystkie wieki wieków. 
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Antyfona 

Ks: Miłujmy nie słowem ani językiem. Alleluja!  

Zb: Lecz czynem i prawdą. Alleluja!                                (1 J 3,18) 

Modlitwa pokomunijna 

anie nasz Jezu Chryste, * dziękujemy Ci za bezcenne dary 

Wieczerzy Świętej, które prowadzą nas do odnowy życia. * 

Odchodzimy od Stołu Twego napełnieni Twą łąską i wszystkimi darami 

Ducha Świętego. * Ty nakarmiłeś nas, abyśmy mogli z nowymi siłami 

służyć bliźnim i przynosić owoc dobrych uczynków. * Twemu świętemu 

Imieniu niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. 
 

____________________ 
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14. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich 

dobrodziejstw jego!                                                                                          (Ps 

103,2) 
 

Introit (69) 

I 

Ks: Chwal, duszo moja, Pana! 

Zb: Pókim żyw, chwalić będę Pana. 

Ks: Śpiewać będę Bogu memu,  

Zb: Dopóki żyć będę. 

Ks: Pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, 

Zb: On dochowuje wierności na wieki.                          (Ps 146,1-3.7.6.) 

II 

Ks: Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, 

Zb: Którego nadzieja jest w Panu, Bogu Jego. 

Ks: Pan uczynił niebo i ziemię,  

Zb: On otwiera oczy ślepych i podnosi zgnębionych. 

Ks: Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga,  

Zb: On jest Bogiem twoim po wszystkie pokolenia.  (Ps 146,5-6.8.9-10) 
 

Graduale 

Jak się lituje ojciec nad dziećmi, * tak się lituje Pan nad tymi, którzy 

się Go boją. Alleluja!                                                        (Ps 103,13) 
 

Kolekta 

bawco i Panie, Ty ofiarujesz nam wiele darów i zdolności, ale dajesz 

też różne zadania. * Dziękujemy Ci, że możemy być Twoją 

własnością i uczyć się od Ciebie, jak iść przez życie, walcząc o 

zbawienie. * Oczyść  nasze dusze z trądu grzechu i spraw, abyśmy nie 

zmarnowali czasu, ktory nam dajesz, ale czynili dobro, do którego nas 

powołałeś. * Tobie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, 

niech będzie chwała na wieki wieków. 
 

Prefacja 
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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, * którego posłałeś, aby nauczył nas żyć według 

słowa Twego i wypełniać wolę Twoją. * Ofiarowałeś Go, aby przez 

śmierć swoją wykupił nas, grzeszników z mocy i otchłani grzechu. * 

Dlatego i my wraz z chórami anielskimi pragniemy śpiewać na cześć 

Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

ychwalamy i wielbimy Cię, Boże i Ojcze, za to, że okazujesz 

cierpliwość i łaskę nam, niegodnym i grzesznym. Ty mocą Ducha 

Świętego odnawiaj i uświęcaj serca nasze, abyśmy nie zginęli, ale gdy 

przyjdzie znów Twój Syn, zamieszkali w Twoim Królestwie na wieki. 

Oto do Ciebie, Chryste, wznosimy wraz z całym Kościołem swe 

błagania i wołamy: Przyjdź, rychło Panie!  
 

Anamneza 

oże i Stwórco nasz, w myślach i sercach swoich zachowujemy 

pamięć o zbawczej męce i śmierci Syna Twego. Wielbimy Cię 

i radujemy się z Jego zmartwychwstania i wyczekujemy Jego 

powtórnego przyjścia w chwale. Wołamy do Ciebie w modlitwie, byś 

zgromadzał wszystkie wierzące serca w Twoim Kościele, abyśmy 

zjednoczeni przez Ducha Twego przeżywali 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: Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. Alleluja!  

Zb: A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. 

Alleluja!                                                                                   (Ps 

50,23) 
 

Modlitwa pokomunijna 
iłosierny Ojcze, wszechmogący Panie. * Ty każdego dnia 

obdarzasz nas obfitością dobra i napełniasz nas poprzez Słowo 

swoje nadzieją i wiarą. Ty posiliłeś i napoiłeś nas zbawczymi darami 
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Ciała i Krwi Syna Twojego. * Prosimy Cię, abyś nadal nas prowadził 

i pouczał swoim słowem. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 

 

 

15. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie.         
                                                                                              (1 P 5,7) 

 

Introit (70) 

I 

Ks: Jeśli Pan domu nie zbuduje, 

Zb: Próżno trudzą się ci, którzy go budują. 

Ks: Jeśli Pan nie strzeże miasta 

Zb: Daremnie stróż czuwa. 

Ks: Błogosławiony każdy, który się boi Pana,  

Zb: Który kroczy jego drogami!                                     (Ps 127,1-2; 128,1) 

II 

Ks: Błogosławiony każdy, który się boi Pana,  

Zb: Owoc trudu rąk swoich spożywać będzie.  

Ks: Będzie szczęśliwy i dobrze mu się powiedzie, 

Zb: Ten, który boi się Pana! 

Ks: Niech ci Pan da oglądać szczęście Jeruzalemu  

Zb: Po wszystkie dni życia Twego!                                      (Ps 128,1.2.4.5) 
 

Graduale 

Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry: * Błogosławiony człowiek, 

który u niego szuka schronienia. Alleluja!                     (Ps 34,9) 

Kolekta 

oże, wszechmocny Ojcze. * Ty jesteś Panem przeszłości i 

teraźniejszości, do Ciebie należy też przyszłość. * Prosimy, 

odnawiaj w nas codziennie tę pewność, * abyśmy Tobie powierzali 

nasze troski i potrafili Tobie w pełni zaufać.* Wysłuchaj nas przez 

Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na 

wieki wieków. 
 

Prefacja 

B 



15. Niedziela po Trójcy Św. 

aprawdę, godną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 

Tobie święty Boże, Stwórco świata, * zawsze i wszędzie dziękowali 

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Ty wspaniale nas stworzyłeś, * 

a w Twoich oczach jesteśmy wartościowi. * Każdego dnia możemy 

przynosić do ciebie nasze zmartwienia, a Ty troszczysz się o nas z 

miłością. * W życiu naszym doświadczamy Twej mocy, dlatego ze 

wszystkimi chórami niebios * wielbimy Cię i śpiewamy na cześć Twoją 

pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

ziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste, że jesteś blisko nas, zarówno 

wtedy gdy doświadczamy dobra, jak też wtedy, gdy przechodzimy 

cierpienia. Prosimy, pobłogosław mocą Ducha Świętego te dary, abyśmy 

byli uczestnikami spełnienia Twej obietnicy, że będziesz pośród nas i w 

nas. Oczekując na Twoje przyjście, z radością wołamy: Przyjdź rychło, 

Panie! 
 

Anamneza 

spominamy cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa. Uwielbiamy 

Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Podziwiamy Jego 

poddanie się Twojej woli. Jego chcemy naśladować do końca dni życia 

naszego, aż ze wszystkimi zbawionymi zasiądziemy do uczty Baranka 

w Twoim, Ojcze, 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: Wszelką troskę swoją złóżcie na Pana. Alleluja! 

Zb: Gdyż On ma o was staranie. Alleluja!                                (1 P 5,7) 
 

 

Modlitwa pokomunijna 

iłosierny Boże. * W tej świętej Wieczerzy podarowałeś nam 

przedsmak wiecznej radości. * Przez Ciało i Krew Twojego Syna 

dodawaj nam przez to siły do życia i wzmocnij nasza nadzieję. * Przez 

Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 
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16. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię 

wywiódł przez Ewangelię.                                                       (2 Tm 1,10) 
 

Introit (71) 

I 

Ks: Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni,  

Zb: I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie.  

Ks: Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie, 

Zb: Podniosłeś z otchłani duszę moją. 

Ks: Panie, bądź moim wspomożycielem! 

Zb: Aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła.           (Ps 30,2-4.11.13) 

II 

Ks: Wysławiajcie Pana, święci Jego,  

Zb: I wyznawajcie święte imię Jego! 

Ks: Bo tylko chwilę trwa gniew Jego,  

Zb: Ale życzliwość Jego całe życie. 

Ks: Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną!  

Zb: Panie, Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał.    (Ps 30,5-6.11-13) 
 

Graduale 

Bóg jest nam Bogiem zbawienia, * Pan wszechmocny wybawia od 

śmierci. Alleluja!                                                                       (Ps 68,21) 
 

Kolekta 

szechmogący Boże, miłosierny Ojcze! * Ty nas uczysz, że dobą 

rzeczą jest być cierpliwymi i zawsze ufać Tobie. * Pomóż nam 

odważnie naśladować Syna Twego, polegając na Jego prowadzeniu 

i łasce, * który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki 

wieków. 

Prefacja 

aprawdę, godne to i słuszne, sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * 

abyśmy Tobie święty Boże, a zarazem łaskawy nasz Ojcze, * 

W 

Z 
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zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. * On bowiem śmierć naszą wziął na siebie i pokonał ją przez 

krzyż i zmartwychwstanie. * Dlatego ze wszystkimi chórami niebios 

wielbimy Cię za Twe zwycięstwo z wdzięcznością wołając: 
 

Post Sanctus 

ziękujemy Ci, Panie, że nie pozostawiasz nas w sytuacji bez 

wyjścia, choć tylko na Twój gniew i karę zasługujemy. Ty według 

wielkiej swojej łaski wybawiasz nas od naszego grzechu i jego 

konsekwencji. Daj, byśmy w tych oto darach przyjęli Chrystusowe ciało 

i Jego krew złożone w ofierze dla naszego zbawienia. Pomóż nam 

wytrwać przy ewangelii, bo bliski jest dzień Jego przyjścia, którego 

wyczekujemy i tęsknie wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

anie i Boże wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Syna 

Twojego. W Nim jest nasze zwycięstwo nad mocą grzechu i śmierci, 

a my wierzymy, że On jest Chrystusem, naszym Zbawicielem, który 

odsłonił światu życie i nieśmiertelność. 

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: Wspaniały jest Bóg w świątyni swojej. Alleluja! 

Zb: Bóg daje moc i siłę Ludowi. Alleluja!                     (Ps 68,36) 
 

Modlitwa pokomunijna 

ielbimy i chwalimy Cię, Panie, że zesłałeś odkupienie ludowi 

swemu. * W tej oto wieczerzy dałeś nam przedsmak świętowania 

z Tobą zwycięstwa, które dla nas odniosłeś. * Pomóż nam wiernie 

naśladować Twego Syna, byśmy nie byli tymi, którzy się cofają i giną, 

ale tymi, którzy wierzą i zachowują duszę.* Przez Jezusa Chrystusa, 

Pana naszego. 
 

____________________ 
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17. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.                  (1 J 5,4) 
 

Introit (72) 

I 

Ks: Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją.  

Zb: Boże mój! Tobie ufam.  

Ks: Rozwesel duszę sługi swego,  

Zb: Bo do Ciebie, Panie, duszę mą podnoszę! 

Ks: Ty, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, 

Zb: I jesteś łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. 
(Ps 25,1; Ps 86,4.-5) 

II 

Ks: Wskaż mi, Panie, drogę swoją,  

Zb: Bym postępował w prawdzie Twojej.  

Ks: Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło,  

Zb: Bojaźni imienia Twego! 

Ks: Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem  

Zb: I będę wielbił imię Twoje na wieki.                                 (Ps 86,11-12) 
 

Graduale 

Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana! * Ustami swymi będę głosił 

przez wszystkie pokolenia wierność Twoją. Alleluja!             (Ps 89,2)  
 

Kolekta 

szechmogący Boże nasz i Panie, * dziękujemy ci, że przez wiarę 

dajesz nam zwyciężać nad mocą świata. * Pomóż nam polegać na 

łasce Jezusa Chrystusa, który jest fundamentem naszej wiary, * a który 

z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.  
 

Prefacja 

aprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne * abyśmy 

Tobie, Boże Ojcze, który jesteś ponad wszystkimi, przez wszystkich 

i we wszystkich * zawsze i wszędzie oddawali chwałę przez Pana 

W 

Z 
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naszego Jezusa Chrystusa. * On bowiem oddał się za nas w ofierze, aby 

nikt, kto w Niego wierzy, nie był zawstydzony. * On jest naszym Panem, 

którego wzbudziłeś z martwych dla naszego zbawienia. * Dlatego 

wespół z Aniołami i zastępami niebiańskimi * śpiewamy na cześć Twoją 

pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

anie nasz i Ojcze, który zesłałeś na ten świat swojego umiłowanego 

Syna, aby wykonał wszystko dla naszego zbawienia. Obdarz nas 

wiarą, abyśmy w tych oto darach godnie przyjęli Jego ciało za nas 

wydane oraz krew za nas przelaną. A łącząc się w jedno wraz z 

wszystkimi Twoimi wiernymi, chcemy przeżywać przedsmak uczty 

weselnej, która na końcu naszej drogi jest przygotowana w niebie. Z 

nadzieją wyczekując owej chwili, wołamy więc z ufnością: Przyjdź 

rychło, Panie! 
 

Anamneza 

oże Ojcze, oto wielka tajemnica wiary, którą zwiastujemy: Jezus 

Chrystus jest Panem, który dla nas złożył życie swoje w 

ofierze,a Ty wzbudziłeś Go z martwych. Oczekujemy Jego powtórnego 

przyjścia w chwale, kiedy to nikt już nie będzie miał wątpliwości, że 

jedynie Jemu należy się cześć i uwielbienie, wraz z Tobą Ojcze oraz 

Duchem Świętym, na wieki wieków. 
 

Antyfona 

Ks: Wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie. 

Alleluja!  

Zb: I będą wielbić imię Twoje, Panie. Alleluja!                       (Ps 86,9) 
 

Modlitwa pokomunijna 

iłosierny Boże nasz i Panie, * wielbimy Cię, że nie dla naszej 

wiary czy niedowiarstwa, ale dla łaski i wierności swojej 

udzieliłeś nam darów zbawienia. * Pomóż nam zachowywać między 

sobą jedność i w miłości znosić jedni drugich. * Ty bowiem powołałeś 

nas do jednej nadziei w Synu swoim Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 
 

____________________ 
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18. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował 

brata swego.                                                                                     (1 J 4,21) 
 

Introit (73) 

I 

Ks: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych 

Zb: Ani nie stoi na drodze grzeszników.  

Ks: Lecz ma upodobanie w zakonie Pana  

Zb: I zakon Jego rozważa dniem i nocą. 

Ks: Panie, wskaż mi drogi swoje,  

Zb: Naucz mnie ścieżek swoich!                                          (Ps 1,1-2; 25,4) 

II 

Ks: Błogosławiony każdy, który się boi Pana,  

Zb: Który kroczy jego drogami! 

Ks: Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla Ludu swego,  

Zb: Nawiedź mnie zbawieniem swoim, 

Ks: Bym mógł oglądać szczęście wybrańców Twoich,  

Zb: Radować się radością Ludu Twego.                    (Ps 128,1; 106,4-5) 
 

Graduale 

Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją, * On też 

obwieszcza im przymierze swoje. Alleluja!                                (Ps 

25,14) 
 

Kolekta 

bawicielu Jezu Chryste, który za nas wypełniłeś Boży zakon. * 

Pomóż nam, byśmy Cię całym sercem miłowali i okazywali miłość 

oraz serdeczność naszym bliźnim. * Uwolnij nas od grzechów naszych 

i dopomóż z radością pełnić wolę Twoją, * a to dla zasług Twoich oraz 

chwały Twego imienia, * który z Ojcem i z Duchem Świętym, żyjesz 

i królujesz na wieki wieków.  
 

Prefacja 

Z 
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aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * 

abyśmy Ciebie uwielbiali, Jedynego Boga, który lud swój 

wyprowadzasz z niewoli. * Ty posłałeś swego Syna, naszego Pana 

Jezusa Chrystusa. * On to, jako jedyny sprawiedliwy wypełnił doskonale 

wolę Twoją, * usprawiedliwiając na wieki tych, którzy wierzą w Jego 

imię. * Odwołując się więc do Jego zasług, chcemy wielbić Ciebie 

życiem naszym, * głosząc wraz z aniołami i zastępami niebiańskimi 

Twoją chwałę: 
 

Post Sanctus 

anie i Boże, Ty objawiłeś swemu ludowi wolę swoją, wskazując mu 

drogę, którą ma podążać. W Synu swoim wypełniłeś dla nas wszelką 

sprawiedliwość. Odnów w nas Twój obraz, zniekształcony przez grzech. 

Daj, byśmy przyjmując teraz Ciało i Krew Twego Syna mogli doznać 

łaski odrodzenia do miłości, do której nas powołałeś. Tą miłością spojeni 

w jedno wołamy wraz z całym Twoim Kościołem: Przyjdź rychło, 

Panie! 
 

Anamneza 

oże nasz i Ojcze, wspominamy przed obliczem Twoim najwyższe 

poświęcenie, jakie z miłości okazał nam Twój Syn Jezus Chrystus. 

Wielbimy Go za Jego ofiarę, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. 

Oczekujemy na Jego powtórne przyjście w chwale i prosimy, by 

wszyscy, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew stali się w Nim jednym 

ciałem.  

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: Błogosławieni, którzy strzegą prawa. Alleluja! 

Zb: W każdym czasie wykonują sprawiedliwość! Alleluja!   (Ps 106,3) 
 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący Boże nasz i Panie, * pokrzepieni Twoim Słowem 

i sakramentem chcemy odtąd uważać na to, jak postępujemy, * 

wykorzystywać czas, okazywać serce i szacunek naszym bliźnim, 

dziękując Ci, Ojcze za wszystko. * Wysłuchaj nas przez Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego. 
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____________________ 

 
 

 

19. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę 

wybawiony.                                                                                     (Jr 

17,14) 
 

Introit (74) 

I 

Ks: Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, 

Zb: Ten, którego grzech został zakryty.  

Ks: Otaczasz mnie radością wybawienia. 

Zb: I winy mojej nie ukryłem. 

Ks: Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, 

Zb: A w duchu jego nie ma obłudy!                                         (Ps 32,1-2.5) 

II 

Ks: Ty jesteś, Panie, ochroną moją,  

Zb: Strzeżesz mnie od ucisku. 

Ks: Kto ufa Panu,  

Zb: Tego Jego łaska otacza. 

Ks: Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi!  

Zb: Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca!           (Ps 32,7.10.11) 
 

Graduale 

Panie, łaska Twoja trwa na wieki, * nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. 

Alleluja!                                                           (Ps 138,8b) 
 

Kolekta 

szechmogący Boże, miłosierny Ojcze, * gdy Ty uzdrawiasz 

człowieka, dosięgasz głębi i sedna problemu. * Przemieniaj nasze 

serca mocą twego Ducha, by każda przestrzeń naszego życia mogła 

zostać uzdrowiona. * Daj nam doświadczyć mocy odpuszczenia 

i wspólnej modlitwy. * Wysłuchaj nas przez Syna swojego, który z Tobą 

i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.  
 

Prefacja 

W 
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aprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy 

Tobie dziękowali, Boże łaski, który odpuszczasz nasze grzechy, * 

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On wziął na siebie nasze 

choroby i grzechy, by uzdrowienie mogło objąć całą naszą naturę. * 

W Nim mamy pojednanie z Bogiem i wieczne zbawienie. * Dlatego 

razem z aniołami i chórami niebiańskimi śpiewamy hymn ku Twojej 

chwale, nieustannie wołając: 
 

Post Sanctus 

anie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty 

w łaskę i wierność, odpuszczający winę, występek i grzech! Gdy 

dziś przyjmujemy dary Ciała i Krwi Chrystusa, spraw by udział w tej 

tajemnicy wewnętrznie nas przemienił. Daj, by każdy nasz dzień mógł 

przynosić owoce nawrócenia, godne Ciebie. Czyń z nas swój lud, który 

oczekuje przyjścia Zbawiciela i z ufnością woła: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

anie, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, 

przynosimy dary chleba i wina i prosimy by ich przyjmowanie 

przemieniało i uzdrawiało nas. On poniósł śmierć, dla nas 

zmartwychwstał, w chwale przyjdzie po nas, by ostatecznie nas 

wybawić. 

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 wysłuchuje tych, którzy do Niego wołają. Alleluja! 

Zb: I ocala ich ze wszystkich udręk. Alleluja!                   (Ps 34,18-19) 
 

Modlitwa pokomunijna 

anie Boże, Ojcze nasz łaskawy! * Oczyszczeni od win i odnowieni 

w duchu, chcemy być odtąd przyobleczeni w nowego człowieka, 

stworzonego według Twej sprawiedliwości i świętości prawdy. * Chroń 

nas od złego, byśmy jedni dla drugich byli życzliwi i uprzejmi, 

odpuszczając sobie wzajemnie. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, 

Pana naszego. 
 

____________________ 
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20. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Można zastosować także formularz 23. niedzieli po Trójcy Świętej. 
 

Hasło tygodnia 

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: 

tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze 

obcował ze swoim Bogiem.                                                                   (Mi 6,8) 
 

Introit (75) 

I 

Ks: Chwalcie Pana, wszyscy aniołowie Jego, 

Zb: Chwalcie Go, wszystkie zastępy Jego! 

Ks: Niech wszystko chwali imię Pańskie,  

Zb: Bo On rozkazał i zostało stworzone! 

Ks: Chwalcie Pana królowie ziemscy i wszystkie narody,  

Zb: Młodzieńcy i starcy razem z dziećmi.                   (Ps 148,2.5.11.12) 

II 

Ks: Zakon Pana jest doskonały,  

Zb: Pokrzepia dusze. 

Ks: Świadectwo Pana jest wierne,  

Zb: Uczy prostaczka mądrości. 

Ks: Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce,  

Zb: Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.                     (Ps 19,8.9) 
 

Graduale 

Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, * a będę jej strzegł do końca. 

Alleluja!                                                                       (Ps 119,33) 
 

Kolekta 

szechmogący Boże, łaskawy Ojcze. * Dziękujemy Ci za życie 

nasze i wszystko co każdego dnia nam z łaski dajesz. * Prosimy 

Cię, ucz nas życia w wierności, świętości i zachowywaniu prawdy. * 

Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 

Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

W 
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Prefacja 

aprawdę godną, zbawienną i sprawiedliwą jest rzeczą, * abyśmy 

Ciebie, wszechmogący i miłosierny Boże, zawsze i na każdym 

miejscu wielbili * przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * Ty bowiem 

zesłałeś Go na ziemię, aby obwieścił nam wolę Twoją. * Za nasze 

grzechy ofiarowałeś Go na krzyżu Golgoty, by ratować nas od 

wiecznego zatracenia. * Dlatego my, dziękując Ci, pragniemy wraz z 

chórami aniołów śpiewać na cześć Twoją pieśń chwały:  
 

Post Sanctus 

anie i Ojcze nasz, chwalimy Cię za okazaną nam cierpliwość i łaskę. 

Wierni nakazowi Twojego Syna przynosimy teraz chleb i wino, i 

prosimy o Twoje błogosławieństwo. Dobry Boże, Ty przez moc Ducha 

Świętego odnów i oczyść serca nasze, abyśmy w tych oto darach godnie 

przyjęli prawdziwe Ciało i Krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Do 

Ciebie wznosimy wraz z całym Kościołem swe błagania i czekając na 

przyjście Zbawiciela z nadzieją wołamy: Przyjdź rychło, Panie!  
 

Anamneza 

anie i Boże nasz, pragniemy w sercach naszych pamiętać o zbawczej 

męce i śmierci Syna Twego. Radujemy się z Jego zmartwychwstania 

i obdarzeni nadzieją, oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Prosimy Cię, 

abyś swoim Duchem jednoczył nas w wierze, 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: Panie, Słowo Twoje trwa na wieki. Alleluja! 

Zb: Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Alleluja!       

                                             (Ps 119,89-90) 
 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący Boże i Ojcze, który każdego dnia obdarzasz nas 

obfitością darów swoich. * Przez Słowo swoje i Sakrament 

napełniasz nas wiarą i nadzieją życia wiecznego. * Prosimy Cię, 

prowadź nas nadal każdego dnia mocą Twego błogosławieństwa, * przez 

Pana i Zbawcę naszego, Jezusa Chrystusa. 
 

Z 
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____________________ 

 

21. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Hasło tygodnia 

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj.               (Rz 12,21) 
 

Introit (76) 

I 

Ks: Droga Boża jest doskonała,  

Zb: Słowo Pańskie jest wypróbowane.  

Ks: Jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają, 

Zb: A łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. 

Ks: Dajesz mi tarczę zbawienia swego 

Zb: A prawica Twoja wspiera mnie,                               (Ps 18,31.36) 

II 

Ks: Nie bój się, bom Ja z tobą, 

Zb: Nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! 

Ks: Wzmocnię cię, a dam ci pomoc,  

Zb: Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. 

Ks: Ująłem cię za twoją prawicę 

Zb: I mówię do ciebie: Ja cię wspomogę!                               (Iz 41,10.13) 
 

Graduale 

Łaskę i prawo opiewać będę; * Tobie,  Panie grać będę. Alleluja!  
                                                  (Ps 101,1)  

 

Kolekta 

szechmogący Boże, wiekuisty Panie! * Ty wyposażasz nas do 

walki z mocami ciemności. * Ucz nas wytrwałości w Słowie 

Twoim, byśmy miłując Ciebie, miłowali także naszych bliźnich. * 

Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 

Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 
 

Prefacja 

aprawdę godną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 

Tobie, w Trójcy jedyny Boże, składali dziękczynienie i każdego 

dnia Ciebie wielbili. * Ty posłałeś Syna swego, by stał się człowiekiem 

i wybawił nas, grzeszników od wiecznej zguby. * Przez Niego 

W 
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uwielbiają Ciebie anielskie zastępy, dlatego i my wraz z nimi pragniemy 

śpiewać na cześć Twoją pieśń chwały: 

 

Post Sanctus 

obry Boże, Ty posłałeś na świat umiłowanego Syna swego, który 

dał nam wzór miłości. Obdarz nas łaską swoją, abyśmy w tych oto 

darach Jego ciała i krwi mogli doznać odnowy życia i umocnienia naszej 

wiary. Mocą Ducha Świętego spraw, abyśmy żyli pełnią życia w Twoim 

Królestwie. Wraz z całym Kościołem wznosimy swe błagania i wołamy: 

Przyjdź rychło, Panie!    
 

Anamneza 

to wspominamy Boże nasz i Panie, Twego Syna Jezusa Chrystusa, 

Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W Nim widzimy wielkość 

Twego miłosierdzia i nadziei płynacej z krzyża Golgoty. Z radością 

wyczekujemy Jego powtórnego przyjścia w chwale i zanosimy do Ciebie 

nasze utęsknione wołania. Zgromadź wszystkie wierzące serca w swoim 

Kościele, zjednocz nas w Twoim Duchu, abyśmy mogli być 

uczestnikami uczty 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: Panie, niech u Ciebie znajdą upodobanie słowa ust moich. 

Alleluja!  

Zb: I myśli serca mego u Ciebie, Panie, Opoko moja i Odkupicielu 

mój!  Alleluja!                                                                             (Ps 19,15) 
 

Modlitwa pokomunijna 

szechmogący i miłosierny Ojcze, * dziękujemy Ci, że nas 

umocniłeś tymi zbawiennymi darami Ciała i Krwi Twego Syna. 

* Spraw mocą Ducha Twego, by życie nasze obfitowało w czyny i słowa 

zgodne z Twoją wolą i nauką naszego Zbawcy. * O to Ciebie błagamy 

przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
 

____________________ 
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22. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Ta i kolejne dwie niedziele nie występują, jeżeli Wielkanoc wypada po 09. kwietnia. Jeżeli niedziela 

wypada w Dzień ew. Łukasza lub w Dzień ap. Szymona i Judy, to uroczystość obchodzona jest 

w poprzedzającą sobotę lub w dniu roboczym rozpoczętego tą niedzielą tygodnia.  
 

Hasło tygodnia 

U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano.                      (Ps 130,4) 
 

Introit (77) 

I 

Ks: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!  

Zb: Panie, wysłuchaj głosu mojego!  

Ks: Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, 

Zb: Panie, któż się ostoi? 

Ks: U Ciebie jest odpuszczenie,  

Zb: Aby się Ciebie bano.                                                         (Ps 130,1-4) 

II 

Ks: W Panu pokładam nadzieję, 

Zb: Oczekuję słowa Jego.  

Ks: Dusza moja oczekuje Pana,  

Zb: Tęskniej niż stróże poranku. 

Ks: Oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska  

Zb: I odkupienie u Niego obfite!                                                (Ps 130,5-8) 
 

Graduale 

Pan uzdrawia tych, których serce jest złamane, * i zawiązuje ich 

rany. Alleluja!                                                                           (Ps 147,3) 
 

Kolekta 

oże, Panie nasz, miłosierny Ojcze. * Ty przez Ewangelię dajesz 

nam społeczność z sobą i czynisz nasz współuczestnikami łaski. * 

Prosimy Cię, naucz nas odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne i 

zachowaj nas w czystości. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, 

który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. 

 

Prefacja 

aprawdę godną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 

Tobie, miłosierny i wszechmogący Ojcze, * zawsze i wszędzie 

B 
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dziękowali przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. * Ty zesłałeś Go na 

ziemię, by stał się człowiekiem i uczył nas żyć zgodnie z wolą Twoją. * 

Przez męczeńską śmierć na Golgocie poświęcił życie swoje za nas 

grzesznych ludzi, * a przez swe zmartwychwstanie otworzył nam drogę 

do życia wiecznego. * Dlatego wraz z chórami anielskimi śpiewamy na 

cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

anie nasz i Stworzycielu, obdarzasz nas wielkim miłosierdziem 

i łaską, które okazałeś w ofierze Syna swego. Spraw mocą swego 

Ducha , abyśmy odnowieni zostali poprzez Ciało i Krew Twego Syna, 

naszego Zbawcy. Połącz nas, zaproszonych do twego Stołu, swoją 

miłością. O to Ciebie błagamy, wołając wraz całym Kościołem: Przyjdź 

rychło Panie! 
 

Anamneza 

oże i Panie nasz, przyjmując dary Twoje wspominamy męczeńską 

śmierć Chrystusa, który oddał życie za grzechy nasze. Pokonał 

śmierć i wstał z martwych, by wstawiać się za nami. Zjednocz nas 

w wspólnocie Twojego stołu, którzy z utęsknieniem oczekujemy na 

ucztę w Twoim Królestwie, gdzie wszyscy będziemy mogli składać 

Tobie uwielbienie. 

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, nie pozywaj na sąd sługi swego.  

Zb:  Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą.      
                                                                            (Ps 143,2) 

 

Modlitwa pokomunijna 

anie i Zbawco nasz, wysławiamy Cię, za Twą ofiarę dla nas 

grzesznych. * W darach swego Ciała i Krwi na nowo umocniłeś nasz 

związek z Tobą. * Spraw, aby ten Sakrament napełnił nas nadzieją i 

wiarą, i uczynił nas prawdziwymi naśladowcami Twoimi, * który żyjesz 

i królujesz na wieki wieków 
 

____________________ 
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23. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Ten formularz może być użyty również w 20. niedzielę po Trójcy Świętej. 23. niedziela po Trójcy 

Świętej jest obchodzona tylko w latach, kiedy Wielkanoc wypada przed 3. kwietnia. Jeżeli niedziela 

wypada 28. października (Dzień apostołów Szymona i Judy), to uroczystość obchodzona jest 

w poprzedzającą sobotę lub w dniu roboczym rozpoczętego tą niedzielą tygodnia 
 

Hasło tygodnia 

Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, Jemu 

niech będzie cześć i moc wieczna.                                       (1 Tm 6,15b.16) 
 

Introit (78) 

I 

Ks: Jedynemu władcy, Królowi królów i Panu panów, 

Zb: Niech będzie cześć i moc wieczna.                           (1 Tm 6,15b.16) 

Ks: Pan spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi. 

Zb: On patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi.  

Ks: Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją,  

Zb: Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego.          (Ps 33,13.14.18) 

II 

Ks: Dusza nasza oczekuje Pana,  

Zb: On pomocą naszą i tarczą naszą. 

Ks: W Nim bowiem raduje się serce nasze,  

Zb: Bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. 

Ks: Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie,  

Zb: Ponieważ w Tobie mamy nadzieję!                             (Ps 33,20-22) 
 

Graduale 

Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi 

niech Cię błogosławią! * Niech mówią o chwale królestwa Twego 

i niech opiewają potęgę Twoją. Alleluja!                          (Ps 144,10.11) 
 

Kolekta 

szechmogący Boże, Ty który jesteś Królem królów i Panem 

panów. * Dziękujemy Ci, że możemy być Twoją własnością i 

dążyć do życia wiecznego. * Spraw, aby życie nasze na ziemi obfitowało  

w dobro i miłość, do których nas powołałeś. * Wysłuchaj nas przez 

Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na 

wieki wieków. 

 

W 
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Prefacja 

aprawdę godną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 

Ciebie, miłosierny i wszechmogący Ojcze, wiekuisty Panie, * 

zawsze i wszędzie wielbili i chwalili * przez Zbawiciela naszego, Jezusa 

Chrystusa. * Ty dałeś światu Syna Swego by ucieleśnił wśród nas wolę 

Twoją. * Zesłałeś Go, aby na Golgocie poprzez śmierć wykupił nas z 

upadku i grzechu oraz otworzył bramę do zbawienia i wieczności. * 

Dlatego, wraz z chórami anielskimi pragniemy śpiewać na cześć Twoją 

pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

ychwalamy i wielbimy Cię, Boże i Ojcze, za to, że otaczasz nas 

Swą opieką i łaską. Pomimo naszych grzechów i słabości wiary 

okazujesz nam cierpliwość i dajesz szansę na poprawę naszego życia. 

Poprzez przykład Twego Syna pokazujesz nam, którędy prowadzi 

właściwa droga do Ciebie. Ty mocą Ducha Świętego pobłogosław te 

dary, odnów i uświęć nasze serca, by Ci, którzy wierzą nie zginęli lecz 

zamieszkali w Twoim Królestwie. Dziękując Ci za dobroć Twoją wraz 

z wszystkimi wierzącymi wołamy: Przyjdź rychło Panie !  
 

Anamneza 

oże i Panie nasz, wspominamy w sercach naszych Syna Twego, 

Jego ofiarę na krzyżu, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. 

Wyznajemy, że On jest Panem i Zbawcą naszym, który otworzył nam 

drogę do Twego Królestwa. Prosimy Cię, pozwól nam przyjąć w tym 

chlebie i winie ciało i krew Pana i Zbawcy. Spraw, byśmy trwali 

w jedności z Nim, służyli Tobie i przygotowywali się do zamieszkania 

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: Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię 

szukają. Alleluja! 

Zb: Niechaj mówią zawsze: Wielki jest Pan! Alleluja!          (Ps 40,17)  
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Modlitwa pokomunijna 

anie nasz i Zbawicielu, Ty w cudownym Sakramencie Ołtarza 

ofiarowałeś nam drogocenny dar życia. * Wychowuj nas Słowem 

swym świętym, abyśmy odpowiedzialnie wypełniali nie tylko swoje 

chrześcijańskie, ale i obywatelskie obowiązki, dla chwały Twego 

Imienia, * który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
 
 

____________________ 
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24. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  
 

Ta niedziela występuje tylko, gdy Wielkanoc wypada przed 27. marca. 
 

Hasło tygodnia 

Dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa 

w dziedzictwie świętych w światłości.                                      (Kol 1,12) 
 

Introit (79) 

I 

Ks: Daj mi, Panie, poznać miarę dni moich 

Zb: Abym wiedział, jak jestem znikomy!  

Ks: Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje  

Zb: A jak tchnienie jest tylko wszelki człowiek.  

Ks: W Tobie jest nadzieja moja. 

Zb: Ratuj mnie od wszelkich występków moich!             (Ps 39,5.6.8.9) 

II 

Ks: Czegóż mam się spodziewać teraz, o Panie? 

Zb: W Tobie jest nadzieja moja. 

Ks: Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej,  

Zb: I nastaw uszu na wołanie moje!  

Ks: Nie milcz na łzy moje!  

Zb: Gdyż jestem tylko przychodniem u Ciebie.                   (Ps 39,8.13) 
 

Graduale 

Prawica Pana podniesiona, * prawica Pana odnosi zwycięstwo. 

Alleluja!                                                                                (Ps 118,16) 
 

Kolekta 

anie nasz i Zbawco, który z ciemności grzechu wyprowadzasz na 

światło świętość i nadzieję. * Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoją 

własnością i możemy dążyć do zbawienia ucząc się od Ciebie. * Spraw, 

abyśmy w swoim życiu czynili dobro jako świadectwo wiary. * Ucz nas 

pewności, że Tobie możemy powierzyć wszystkie nasze sprawy, że 

tylko Ty możesz uzdrowić i zbawić, * który z Ojcem i z Duchem 

Świętym, żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
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Prefacja 

aprawdę godną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 

Tobie, miłosierny i wszechmogący w Trójcy jedyny nasz Ojcze, 

wiekuisty Panie, * oddawali hołd i uwielbienie  przez Zbawiciela 

naszego, Jezusa Chrystusa. * Ty zesłałeś Syna swego by gromadził nas 

wokół Siebie i  uczył czynić wolę Twoją. * Ofiarowałeś Go aby śmiercią 

na krzyżu nas grzesznych i zbłąkanych wykupił z mocy i ciemności 

grzechu. * Dlatego i my wraz z chórami anielskimi pragniemy śpiewać 

na Twoją cześć pieśń chwały: 
 

Post sanctus 

oże i Ojcze, dziękujemy i chwalimy Cię że obdarzasz nas 

niegodnych i grzesznych cierpliwością i łaskawością Swoją. Wierni 

testamentowi Syna Twego przynosimy chleb i wino, prosząc o Twe 

błogosławieństwo. Ty mocą Ducha Świętego pragniesz odnawiać i 

uświęcać serca nasze. Błagamy Cię, uczyń to i teraz, abyśmy w tych 

darach godnie przyjęli Ciało i Krew Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Oto 

do Ciebie wznosimy wraz z całym Kościołem swe prośby i wołamy: 

Przyjdź rychło Panie!  
 

Anamneza 

oże i Panie nasz, oto w sercach naszych pragniemy pamiętać 

o zbawczej męce i śmierci Syna Twego. Wielbimy Cię, radujemy 

się z Jego zmartwychwstania, z nadzieją i niecierpliwością 

wyczekujemy Jego powtórnego przyjścia w chwale. Błagamy Cię, abyś 

zgromadził wszystkie wierzące serca w Twoim Kościele i zjednoczył 

nas Swoim Duchem byśmy mogli uczestniczyć w uczcie 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 umarł i ożył. Alleluja! 

Zb: Aby nad umarłymi i nad żywymi panować. Alleluja!       (Rz 14,9) 
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24. Niedziela po Trójcy Św. 

Modlitwa pokomunijna 

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze. * Ty każdego dnia okazujesz 

nam Swą łaskę i obdarzasz nas obfitością darów swoich. * Dajesz nam 

przez Ciało i Krew Swego Syna nadzieję i wiarę. * Błagamy Cię, 

prowadź i odradzaj nas każdego dnia swoim Słowem. * Przez Pana 

i Zbawcę naszego, Jezusa Chrystusa.    
 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Niedziela przed końcem Roku Kościelnego 

TRZECIA NIEDZIELA PRZED KOŃCEM  

ROKU KOŚCIELNEGO 
 

Hasło tygodnia 

Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.                     (2 Kor 6,2b) 
 

Introit (80) 

I 

Ks: Ty, Panie, zachowałeś duszę moją od dołu zagłady,  

Zb: Gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy.         (Iz 38,17b) 

Ks: Ty znowu człowieka w proch obracasz  

Zb: I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy! 

Ks: Zwróć się ku nam, Panie! 

Zb: Zmiłuj się nad sługami swymi!                                 (Ps 90,3.13) 

II 

Ks: Panie, giniemy od gniewu Twego,  

Zb: A srogością Twoją jesteśmy przerażeni. 

Ks: Położyłeś, Panie, winy nasze przed sobą,  

Zb: Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego.  

Ks: Nasyć nas o świcie łaską swoją,  

Zb: Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze! 
                                         (Ps 90,7.8.14) 

 

Graduale 

Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy. * Wzywamy imienia Twego, 

opowiadamy cuda Twoje. Alleluja!                                          (Ps 75,2) 
 

Kolekta 

ieczny Boże, czas przemija, ale Ty pozostajesz niezmiennie taki 

sam. * Daj nam poznanie, że Twoje Królestwo jest wśród nas, * 

abyśmy prowadzeni mocą Ducha Świętego i obdarzeni darem czujności 

oczekiwali na bliski powrót 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 naszego Pana. * Przez Niego jesteś obecny wśród nas, gdzie 

On jest, tam jest sprawiedliwość i pokój. * W Nim nie żyjemy dla siebie 

W 
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3. Niedziela przed końcem Roku Kościelnego 

i nie umieramy samotni. * Dlatego łączymy się z aniołami przed twym 

tronem * i głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: 
 

Post Sanctus 

 dziękczynieniem przychodzimy do Ciebie, bo ty nie opuszczasz 

nas. Dałeś swojemu narodowi nową nadzieje, gdy był uciśniony 

w Egipcie. Odrodziłeś ją na nowo i zaprowadziłeś lud do ziemi 

obiecanej gdy żył w Babilonie daleko od swojej ojczyzny. Tak też naucz 

nas patrzeć z wiarą poza granice tego życia i ufać w nowy świat, który 

nastanie, gdy Twój Syn powróci jak obiecał. Oczekując go prosimy: 

Przyjdź rychło, Panie. 
 

Anamneza 

spominamy narodziny i życie twojego Syna, jego chrzest i 

ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami, jego śmierć i zstąpienie 

do krainy umarłych. Zwiastujemy jego Zmartwychwstanie i 

wniebowstąpienie. Oczekujemy na Jego powtórne przyjście w chwale. 

W tej nadziei przynosimy dary Twojego Syna i prosimy: poświęć je 

mocą Ducha Świętego i posil nas Wieczerzą Świętą. 

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: Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego. Alleluja! 

Zb: A dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Alleluja!     (Ps 90,17) 
 

Modlitwa pokomunijna 

oże naszych dni, w naszej podróży życia byliśmy gośćmi przy 

Twoim Stole. * Wzmocniłeś nas w zaufaniu, nadziei i miłości. * 

Daj aby Królestwo Twoje rozrastało się także wśród nas, aż do dnia 

ostatecznego. * O to prosimy, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 
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Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego 

PRZEDOSTATNIA NIEDZIELA  

ROKU KOŚCIELNEGO  
 

Hasło tygodnia 

My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. 
 (2 Kor 5,10) 

 

Introit (81) 

I 

Ks: Pan idzie, by sądzić ziemię. 

Zb: Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. 
                                                                                     (Ps 96,13) 

Ks: Panie! Słuchaj modlitwy mojej, usłysz błaganie moje! 

Zb: Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej! 

Ks: Nie pozywaj na sąd sługi swego,  

Zb: Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą!      

                                                                                     (Ps 143,1-2) 

II 

Ks: Wyciągam, Panie, ręce do Ciebie, 

Zb: Dusza moja pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. 

Ks: Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa,  

Zb: I nie ukrywaj przede mną oblicza swego.  

Ks: Daj mi o świcie doznać łaski Twojej! 

Zb: Wskaż mi drogę, którą mam chodzić.                           (Ps 143,6-8) 
 

Graduale 

Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, * ponieważ sam Bóg jest 

sędzią. Alleluja!                                                               (Ps 50,6) 
 

Kolekta 

szechmogący Boże, nasz i Ojcze. * Ty nas stworzyłeś i 

powierzyłeś nam zadania w tym życiu. * Mocą Ducha Świętego 

wzmocnij w nas wiarę i nadzieję w Chrystusa, * abyśmy zawsze byli 

gotowi na rozliczenie się z naszego życia przed Tobą. * Wysłuchaj nas 

przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje 

na wieki wieków. 
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Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego 

Prefacja 

aprawdę jest godne i słuszne, * Tobie, stwórco życia i Boże 

wszelkiego dobra, * zawsze i wszędzie dziękować, przez naszego 

Pana Jezusa Chrystusa. * W Nim Twoje Królestwo stało się widzialne. 

* On poszedł przygotować nam miejsce w naszej niebiańskiej ojczyźnie 

i przyjdzie powtórnie aby ostatecznie objąć panowanie. * Dlatego 

chwalimy Cię ze wszystkimi, którzy już weszli do Twojej obietnicy * 

i śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

szechmogący Boże, nasze życie na tej ziemi jest kruche i 

nietrwałe. Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam żyć nadzieją, na 

prawdziwy dom w niebie. Prosimy poślij swojego Ducha, abyśmy 

w tych darach chleba i wina zakosztowali twojej wspaniałej bliskości 

i przyjęli twojego Syna Jezusa Chrystusa, na którego powtórne przyjście 

czekamy i prosimy: Przyjdź rychło, Panie. 
 

Anamneza 

spominamy Jezusa Chrystusa: jego narodziny w biedzie, jego 

życie i wspólnotę stołu, Jego cierpienie, śmierć i 

zmartwychwstanie i prosimy Cię Ojcze: Połącz w jedno Ciało Jezusa 

Chrystusa wszystkich, którzy tu i na całym świecie przystępują do Jego 

stołu. 

Przez Niego, z Nim i w Nim 

Tobie wszechmogący Ojcze w jedności Ducha Świętego 

wszelka chwała i cześć, teraz i na zawsze. 
 

Antyfona 

Ks: Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. 

Alleluja! 

Zb: Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi! 

Alleluja!                                                                       (Ps 

143,10) 
 
 

Modlitwa pokomunijna 

iłosierny Boże, nasz Wybawco i sprawiedliwy Sędzio. * 

Wzmocniłeś nas przez tajemnicę swojego sakramentu. * Niech 

Twój Duch uczy nas z radością naśladować Chrystusa w miłości do 

Ciebie, naszych bliźnich i całego stworzenia, abyśmy nie byli 
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Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego 

zawstydzeni, gdy staniemy przed Tobą w dniu sądu. * O to prosimy Cię 

przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

____________________ 



 

OSTANIA NIEDZIELA  

ROKU KOŚCIELNEGO — Niedziela Wieczności   
Niedziela o Dniu Ostatecznym 
 

Hasło tygodnia 

Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.        (Łk 12,35) 
 

Introit (82) 

I 

Ks: Wrócą odkupieni przez Pana,  

Zb: Pójdą na Syjon z radosnym śpiewem.    

Ks: Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, 

Zb: A troska i wzdychanie znikną.                                       (Iz 35,10) 

Ks: Ci, którzy siali ze łzami, 

Zb: Niech zbierają z radością!                                               (Ps 126,5) 

II 

Ks: Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami,  

Zb: Przeto byliśmy weseli, a język nasz był pełen radości. 

Ks: Usta nasze były pełne śmiechu,  

Zb: Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu. 

Ks: Odmień, Panie, losy nasze 

Zb: Jak strumienie w ziemi południowej.                                 (Ps 126,1-4) 
 

Graduale 

Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, * 

rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Alleluja!                      (Ps 16,11) 
 

Kolekty 

anie Jezu Chryste, Królu Chwały. * Ty wychodzisz nam na przeciw, 

na końcu życia, na końcu czasu. * Daj nam żyć w Twoim świetle, 

daj nam umierać w Twoim pokoju, abyśmy uczestniczyli w wielkiej 

uczcie w Bożym Królestwie, * gdzie będziemy bezpieczni w Twojej 

obecności na wieki wieków. 
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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 naszego Pana. * Przez Niego bowiem my, którzy podlegamy 

śmierci, mamy nadzieję życia wiecznego. * On wzbudzi w dniu 

ostatecznym nas, którzy w Niego wierzymy. * Dlatego wraz z aniołami 

i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi 

wołając: 
 

Post Sanctus 

więty jesteś, Wieczny Panie Zastępów. Twój Syn Jezus Chrystus 

zaprosił do swojego Stołu wszystkich którzy tęsknią za Królestwem 

Niebios: biednych i cierpiących, prześladowanych i wszystkich, którzy 

łakną i pragną sprawiedliwości. W wieczerzy nadziei jest On pośród nas, 

tak jak i my będziemy z Nim za Stołem w Królestwie Niebios. Dlatego 

oczekując na Jego przyjście prosimy: Przyjdź rychło, Panie. 
 

Anamneza 

oże, Ojcze, obchodząc teraz pamiątkę naszego odkupienia, 

wspominamy śmierć Chrystusa i Jego zstąpienie do otchłani, 

wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, oraz 

oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dziękujemy Ci, Boże, za Jego 

Ofiarę zbawienną dla całego świata. Spraw, aby wszyscy, którzy będą 

spożywali ten sam Chleb, i pili z jednego Kielicha, zostali przez Ducha 

Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku 

Twojej 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: Kto wychodzi z płaczem! Alleluja! 

Zb: Będzie wracał z radością. Alleluja!                                    (Ps 126,6) 
 

Modlitwa pokomunijna 

więty, mocny, nieśmiertelny Boże.* Wzmocniłeś nas chlebem 

i winem życia, Ciałem i Krwią Twojego Syna.* Prosimy, idź z nami, 

abyśmy pełni zaufania osiągnęli cel i razem z twoimi wybranymi byli z 
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Tobą wiecznie.* O to prosimy Cię w imieniu naszego Pana, Jezusa 

Chrystus
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