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3-6 GRUDNIA

Poniedziałek, 3 grudnia
Św. Franciszka Ksawerego
Ant. na Wejście Głoście chwałę Boga wśród
wszystkich narodów, rozgłaszajcie Jego
cuda pośród wszystkich ludów, bo Pan jest
wielki, godzien wszelkiej chwały.

Kolekta Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego
pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne
narody, daj wszystkim wiernym tę samą
gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej
ziemi Kościół święty cieszył się z nowych
wyznawców. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Iz 2:1-5/Mt 8:5-11
R/. Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Alleluja: Panie, Boże nasz, przydź, aby nas
uwolnić, * i daj nam swoje zbawienie.

Modl. nad Darami
Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w dniu
wspomnienia świętego Franciszka, który
pragnąc zbawienia ludzi udał się w dalekie
kraje, spraw, abyśmy czynem świadczyli o
prawdziwości Ewangelii i otoczeni braćmi
w wierze zdążali do Ciebie. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom.
Pan wysłał uczniów, aby
wszędzie głosili: Przybliżyło się do was
Królestwo Boże.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
Eucharystia zapali w nas ogień tej miłości,
którym płonął święty Franciszek pragnąc
zbawienia ludzi, abyśmy gorliwiej Tobie
służyli i otrzymali nagrodę obiecaną
dobrym pracownikom. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Wtorek, 4 grudnia
Św. Jana Damasceńskiego

Ant. na Wejście Oto przyjdzie Pan i z Nim
wszyscy Jego święci; tego dnia zajaśnieje
wielka światłość.

Kolekta Ty w świętym Janie Damasceńskim, prezbiterze, dałeś Kościołowi znakomitego nauczyciela wiary, spraw dzięki
jego wstawiennictwu, aby prawdziwa wiara była zawsze naszym światłem i mocą.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Iz 11:1-10/Łk 10:21-24
R/. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Alleluja: Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oświeci oczy sług swoich.

Modl. nad Darami
Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi
pokornymi modlitwami i ofiarami, a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za
nami orędować, wspomóż nas swoją łaską.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Bóg, sprawiedliwy Sędzia,
uwieńczy tych, którzy z miłością oczekują
Jego przyjścia.

Modl. po Kom.
Posileni Pokarmem
duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże,
spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii
nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Środa, 5 grudnia
Ant. na Wejście Pan przyjdzie i nie będzie
zwlekał; rozjaśni to, co w ciemnościach
ukryte, i objawi się wszystkim narodom.

Kolekta Panie, nasz Boże, mocą Twojej
łaski przygotuj nasze serca, abyśmy byli
godni wziąć udział w uczcie wiecznego
życia i mogli otrzymać pokarm niebieski
z rąk Jezusa Chrystusa, gdy przyjdzie w
chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie
wieki wieków.

Iz. 25:6-10/Mt. 15:29-37
R/. Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
Alleluja: Oto Pan przyjdzie, aby lud swój 		
zbawić * błogosławieni, którzy są 		
gotowi wyjść Mu na spotkanie.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali
Tobie naszą Ofiarę, w której spełnia się
ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii i dokonuje się dzieło naszego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oświeci oczy sług swoich.

M odl . po K om . Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego Sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności i
przygotował na zbliżające się święta. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 6 grudnia
Św. Mikołaja

Ant. na Wejście Jesteś blisko, o Panie, i
wszystkie Twoje przykazania są prawdą.
Od dawna wiem ze słów Twoich, że Ty
trwasz na wieki.
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5-11 GRUDNIA

Kolekta Miłosierny Boże, pokornie Cię
prosimy, za wstawiennictwem świętego
Mikołaja, biskupa, czuwaj nad nami wśród
wszelkich niebezpieczeństw, abyśmy bez
przeszkód szli drogą wiodącą do zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Iz 26:1-6/Mt 7:21, 24-27
R/. Błogosławiony, idący od Pana. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Szukajcie Pana, gdy można Go znaleźć, * wzywajcie Go, gdy jest blisko.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki
Twojej dobroci, Ty nam je dałeś, abyśmy
mogli odprawiać eucharystyczną Ofiarę,
spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem
wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Żyjmy na tym świecie sprawiedliwie i pobożnie, oczekując spełnienia
się naszej nadziei i objawienia się chwały
wielkiego Boga.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
owocny będzie dla nas udział w tym Sakramencie, przez który nas, pielgrzymujących
na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to co
wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 7 grudnia
Św. Ambrożego

Ant. na Wejście Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, a ci, którzy nauczyli wielu
sprawiedliwości, będą świecić jak gwiazdy
na wieki.

Kolekta Boże, Ty nam dałeś świętego
Ambrożego, biskupa, jako nauczyciela
katolickiej wiary i mężnego następcę Apostołów, wzbudź w swoim Kościele biskupów
według Twojego Serca, aby nim rządzili
mężnie i roztropnie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Iz 29:17-24/Mt 9:27-31
R/. Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Alleluja: Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oswieci oczy sług swoich.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
niech Duch Święty przenika nas w czasie
sprawowania Eucharystii światłem wiary,
którym nieustannie oświecał świętego Am-

brożego głoszącego Twoją chwałę. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

A nt . na K om .
My głosimy Chrystusa
ukrzyżowanego, Chrystusa, który jest Bożą
mocą i Bożą mądrością.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas umocniłeś
Najświętszym Sakramentem, spraw, abyśmy oświeceni nauką świętego Ambrożego,
mężnie idąc drogą przykazań, przygotowali
się do udziału w uczcie wiekuistej. Przez
Chrystusa, Pana nas
Poniedziałek, 10 grudnia
Ant. na Wejście Słuchajcie narody, słowa
Pana i głoście je na całym świecie. Oto
przyjdzie nasz Zbawiciel, odrzućcie bojaźń.

Kolekta Niech nasze modlitwy wzniosą
się do Ciebie, Boże, i wyjednają nam Twoją
łaskę, abyśmy przez czystość serca przygotowali się na obchód tajemnicy Wcielenia
Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez
wszystkie wieki wieków.
Iz 35:1-10/Łk 5:17-26
R/. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić.
Alleluja: Oto przyjdzie Król, Pan ziemi,
i zdejmie z nas jarzmo niewoli.

Modl. nad Darami
Panie, nasz Boże,
przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki
Twojej dobroci, Ty nam je dałeś, abyśmy
mogli odprawiać eucharystyczną Ofiarę,
spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem
wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Przyjdź, Panie, i nawiedź nas w
pokoju, abyśmy się cieszyli wobec Ciebie
z czystym sercem.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
owocny będzie dla nas udział w tym Sakramencie, przez który nas, pielgrzymujących
na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba
i uczysz całym sercem miłowac to, co
wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 11 grudnia
Ant. na Wejście Oto przyjdzie Pan i z Nim
wszyscy Jego święci; tego dnia zajaśnieje
wielka światłość.

Kolekta Boże, Ty obiecałeś zesłać Zbawiciela wszystkim ludom ziemi, spraw,
abyśmy z radością oczekiwali święta Jego
Narodzenia. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
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12-14 GRUDNIA

Iz 40:1-11/Mt 18:12-14
R/. Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką 		
mocą.
Alleluja: Blisko jest dzień Pana,
oto przyjdzie, aby nas zbawić.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
daj się przebłagać naszymi pokornymi
modlitwami i ofiarami, a ponieważ brak
nam zasług, które mogłyby za nami orę
dować, wspomóż nas swoją łaską. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Bóg, sprawiedliwy Sędzia,
uwieńczy tych, którzy z miłością oczekują
Jego przyjścia.

Modl. po Kom. Posileni pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże,
przez uczestnictwo w tej sakramentalnej
ofierze, naucz nas mądrze oceniać dobra
doczesne i miłować wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 12 grudnia,

Matki Bożej z Guadelupe

Ant. na Wejście Wielki znak ukazał się na
niebie: Niewiasta obleczona w słońce i
księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie
wieniec z gwiazd dwunastu.

Kolekta Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty
swój lud otoczyłeś szczególną opieką Matki
Twojego Syna, dozwól wszystkim, którzy
wzywają Świętą Dziewicę z Guadalupe,
aby na drogach sprawiedliwości i pokoju
z żywą wiarą szukali postępu narodów.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez
wszystkie wieki wieków.
Za. 2:14-17; VI, 49*/Łk 1:26-38; VI, 63*
R/. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Alleluja: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z
Tobą, * Błogosławionaś Ty między 		
niewiastami.

Modl. nad Darami Panie, niech dzięki
Twemu miłosierdziu i za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy,
ofiara ta wyjedna nam szczęście i pokój
w życiu teraźniejszym i przyszłym. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Błogosławione łono Maryi
Panny, które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego.

Modl. po Kom. Przyjąwszy Sakrament
naszego zbawienia, prosimy cię, Panie,
spraw, aby nas nieustannie chroniła opieka
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy,

na której cześć złożyliśmy tę ofiarę Twojemu majestatowi. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Czwartek, 13 grudnia
Św. Łucji

Ant. na Wejście Oto prawdziwy męczennik,
który przelał krew za Chrystusa. Nie bał
się gróźb sędziów i wszedł do Królestwa
niebieskiego.

Kolekta Wszechmogący Boże, ożyw w
nas gorliwość za wstawiennictwem świętej
Łucji, dziewicy i męczennicy, abyśmy za
jej przykładem postępowali na ziemi jak
dzieci światłości, a w niebie oglądali jej
chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Iz. 41:13-20/Mt. 11:11-15
R/. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy.

Alleluja: Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego 		
jak rosę, niech jak deszcz spadnie
z obloków, * niech się otworzy ziemia i 		
zrodzi Zbawiciela.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, składamy Ci dary w dzień św. Łucji,
przyjmij je łaskawie, jak przyjąłeś ofiarę
jej życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ja jestem krzewem winnym,
wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w
nim, ten przynosi owoc obfity.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, Ty wynagrodziłeś w niebie podwójne zwycięstwo, które św. Łucja odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo, spraw,
abyśmy umocnieni Najświętszym Sakramentem pokonywali mężnie wszelkie pokusy i
osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Piątek, 14 grudnia
Św. Jana od Krzyża

Ant. na Wejście Nie daj, Boże, bym się miał
chlubić z czego innego jak tylko z Krzyża
naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu świat stał się ukrzyżowany dla
mnie, a ja dla świata.

Kolekta Boże, Ty obdarzyłeś świętego
Jana od Krzyża, kapłana, niezwykłą miłością
Krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, spraw, abyśmy wytrwale idąc za jego
przykładem, osiągnęli wieczną chwałę. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
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15-18 GRUDNIA

Iz 48:17-19/Mt 11:16-19
R/. Dasz światło życia idącym za Tobą.
Alleluja: Przydzie Pan, Książe pokoju,
wyjdźcie Mu na spotkanie.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
wejrzyj na dary złożone w dniu świętego
Jana, i daj, abyśmy naśladowali ofiarę Twojego Syna, którą sprawujemy w świętych
obrzędach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech
Mnie naśladuje.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, w życiu
świętego Jana zajaśniała tajemnica Krzyża,
umocnij nas przez udział w tej Ofierze,
abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i
pracowali w Kościele dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 15 grudnia
Ant. na Wejście
Przybądź, Panie, który
królujesz w niebie, i okaż swoje oblicze, a
będziemy zbawieni.

Kolekta
Wszechmogący Boże, niech
w naszych sercach zajaśnieje blask Twojej
chwały i rozproszy ciemności grzechu, aby
w chwili przyjścia Twojego Syna okazało
się, że jesteśmy dziećmi światłości. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.
Syr 48:1-4. 9-11/Mt 17:10-13; I, 92-94
R/. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Alleluja: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 		
ścieżki dla Niego; * wszyscy ludzie 		
ujrzą zbawienie Boże.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie
naszą Ofiarę, w której spełnia się ustanowio
na przez Ciebie tajemnica Eucharystii i
dokonuje się dzieło naszego zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto przyjdę wkrótce, a zapłatę
mam ze sobą, aby każdemu oddać według
jego uczynków.

Modl. po Kom. Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego Sakramentu
oczyścił nas ze złych skłonności i przygotował na zbliżające się święta. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Poniedziałek, 17 grudnia
Ant. na Wejście
Zabrzmijcie weselem,
niebiosa, raduj się ziemio, bo nasz Bóg
przyjdzie i zlituje się nad biednymi.

Kolekta Boże, Stwórco i Odkupicielu
człowieka, z Twojej woli odwieczne Słowo
przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy,
wysłuchaj łaskawie nasze prośby, aby Twój
Syn, który stał się człowiekiem, dał nam
udział w swoim Boskim życiu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Rdz. 49:2-10/Mt. 1:1-17
R/. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Alleluja: Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie *
przyjdź i naucz nas drogi roztropności.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
uświęć dary swojego Kościoła i spraw,
abyśmy w tej eucharystycznej Ofierze mogli
pokrzepić nasze siły chlebem z nieba. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto przyjdzie upragniony przez
wszystkie narody, i dom Boży napełni się
chwałą.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
Ty nas nasyciłeś Twoimi Darami, spełnij
nasze pragnienia i zapal nas ogniem Ducha Świętego, abyśmy zajaśnieli jak żywe
światła przed nadchodzącym Chrystusem.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wtorek, 18 grudnia
Ant. na Wejście Przybędzie nasz król, Chrystus, Baranek zapowiedziany przez Jana.

Kolekta Wszechmogący Boże, od dawna
przygniata nas jarzmo grzechów, spraw, prosimy, aby nas wyzwoliło upragnione nowe
narodzenie Twojego Syna. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków.

Jer 23:5-8/Mt. 1:18-24
R/. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Alleluja: Wodzu domu Izraela, który na 		
Synaju dałeś prawo Mojżeszowi, * 		
przyjdź nas odkupić mocą Twojego 		
ramienia.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże, niech
Ofiara przez nas składana uczyni nas miłymi
Tobie i wyjedna nam udział w wiecznym życiu Twojego Syna, który przez swoją śmierć
zapewnił nam nieśmiertelność. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

19-21 GRUDNIA

Ant. na Kom. Nadadzą Mu imię Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, okaż
nam miłosierdzie w Twoim Kościele i
spraw, abyśmy przez modlitwę i chrześcijańskie życie przygotowali się na bliską
już uroczystość naszego odkupienia. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 19 grudnia
Ant. na Wejście Ten, który ma nadejść, nie
będzie zwlekał i nie będzie już lęku na
świecie bo On jest naszym Zbawicielem.

Kolekta. Boże, przez narodzenie się
Twojego Syna z Najświętszej Dziewicy
Maryi zajaśniała przed całym światem
Twoja potęga, spraw, abyśmy zachowali
nienaruszoną wiarę w tajemnicę Wcielenia
i sławili ją z pełnym miłości oddaniem.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Sdz. 13:2-7, 24-25/Łk 1:5-25
R/. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże.
Alleluja: Korzeniu Jessego, który stoisz 		
jako sztandar narodów, * przyjdź
		
nas uwol nić, racz dłużej nie zwlekać.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
wejrzyj łaskawie na dary złożone na Twoim
ołtarzu, niech Twoja Boska moc uświęci
chleb i wino, które my, słabi ludzie, Tobie
przynosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Nawiedzi nas z wysoka Chrystus, Wschodzące Słońce, aby nasze kroki
skierować na drogę pokoju.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
dziękując za udzielone nam łaski, prosimy
Ciebie, wzbudź w nas pragnienie darów,
któych wkrótce nam udzielisz, i oczyść
nasze serca, abyśmy mogli godnie obchodzić święta Narodzenia naszego Zbawiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Czwartek, 20 grudnia
Ant. na Wejście Wyrośnie różdżka z pnia
Jessego, chwała Pańska napełni całą
ziemię i wszyscy ludzie ujrzą Boże zbawienie.

Kolekta Ojcze niebieski, za zwiastowaniem anielskim Niepokalana Dziewica przyjęła Twoje odwieczne Słowo i przeniknięta
światłem Ducha Świętego, stała się świątynią Bożą, prosimy Cię, spraw, abyśmy za
Jej przykładem, pokornie wypełnili Twoją
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wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Iz 7:10-14/Łk 1:26-38
R/. Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem 		
chwały.
Alleluja: Kluczu Dawida, który otwierasz 		
bramy wiecznego królestwa, *
przyjdź i wyprowadź z więzienia 		
jeńca siedzącego w ciemnościach.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij sakramentalną Ofiarę i przez
udział w tej tajemnicy udziel nam darów,
których wiara pozwala nam oczekiwać.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Anioł powiedział do Maryi:
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu
nadasz imię Jezus.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, zachowaj w swojej opiece wiernych których
karmisz Chlebem eucharystycznym, i spraw,
aby się cieszyli prawdziwym pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 21 grudnia
A nt . na W ejście
Oto nadchodzi Pan
wszechmogący, nazwą Go imieniem Emmanuel, Bóg z nami.

Kolekta Wszechmogący Boże, z radością
oczekujemy przyjścia Twojego Syna w
ludzkim ciele, wysłuchaj łaskawie nasze
prośby i daj nam osiągnąć życie wieczne,
gdy nasz Zbawiciel przyjdzie w chwale.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Pnp 2:8-14 lub Sof. 3:14-18a//Łk 1:39-45
R/. Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy.
Alleluja: Emmanuelu, nasz Królu i Prawodaw-		
co, przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij łaskawie dary, których sam
udzieliłeś swojemu Kościołowi, i swoją
mocą przemień je w Sakrament niosący
zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Błogosławiona jesteś, Maryjo,
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa
powiedziane Tobie od Pana.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, broń
zawsze Twojego ludu, który uczestniczy w
Najświętszej Ofierze, niech służy Tobie z
całym oddaniem i otrzymuje obfite łaski,
zapewniające zbawienie duszy i ciała. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
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22-27 GRUDNIA

Sobota, 22 grudnia
Ant. na Wejście
Bramy, podnieście swe
szczyty, unieście się odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.

Kolekta Boże, Ty przez przyjście Twego
Syna wybawiłeś człowieka spod panowania
grzechu i śmierci, daj nam uczestniczyć
w życiu Odkupiciela, którego wcielenie
pokornie wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

1 Sm 1:24-28/Łk 1:46-56
R/. Całym swym sercem raduję się w Panu.
Alleluja: Królu narodów, Kamieniu węgielny 		
Kościoła, * przyjdź i zbaw człowieka,
		którego z mułu utworzyłeś.

Modl. nad Darami Boże, ufając Twojej
ojcowskiej dobroci, przychodzimy z darami
do świętych ołtarzy; niech ofiara eucharystyczna, którą składamy oczyści nas z
grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Wielbi dusza moja Pana, gdyż
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
niech nas umocni przyjęcie Najświętszego
Sakramentu, abyśmy przez dobre uczynki
przygotowali się na spotkanie przychodzącego Zbawiciela, i zasłużyli na radość
bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 24 grudnia,
Msza poranna

Ant. na Wejście Oto nadeszła pełnia czasu:
Bóg zesłał swojego Syna na ziemię.

Modlitwa Panie Jezu, przyjdź szybko i
nie zwlekaj, aby radość z Twojego przyjścia podniosła na duchu ufających Twojej
dobroci. Który żyjesz i królujesz w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16/Łk 1:67-79
R/. Na wieki będę sławił łaski Pana.
Alleluja: Wschodzie, Blasku światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości,*
przyjdź i oświeć siedzących w ciem-		
nościach i mroku śmierci.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij łaskawie złożone Tobie dary
i przemień je w Sakrament, który nas uwolni od grzechów, abyśmy z czystym sercem
mogli oczekiwać przyjścia Twojego Syna
w chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Błogosławiony Pan Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

Modl. po Kom.
Panie, nasz Boże,
pokrzepieni Najświętszym Sakramentem
oczekujemy z wiarą święta Narodzenia
Twojego Syna, daj nam, abyśmy z radością
uczestniczyli w Jego wiecznym życiu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 26 grudnia
Św. Szczepana

Ant. na Wejście
Bramy nieba otworzyły
się przed świętym, Szczepanem, który
został uwieńczony chwałą, jako pierwszy
z męczenników.

Kolekta Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który się
modlił nawet za swoich prześladowców,
daj nam naśladować jego przykład i naucz
nas miłować nieprzyjaciół. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

Dz. 6:8-10; 7:54-59/Mt 10:17-22
R/. W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Alleluja: Błogosławiony, który przybywa w 		
imię Pańskie, * Pan jest Bogiem i 		
daje nam światło.

Modl. nad Darami Panie Boże, przyjmij
dary, które Tobie składamy wspominając
pełne chwały męczeństwo świętego Szczepana. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ukamienowali Szczepana,
który wołał i mówił: Panie Jezu, przyjmij
ducha mego.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, składamy Ci dzięki za obfite dary Twojego
miłosierdzia; Ty nam dajesz zbawienie
przez narodzenie Twojego Syna i przedłużasz naszą radość w święto pierwszego
męczennika, Szczepana. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Czwartek, 27 grudnia
Św. Jana, Apostoła

Ant. na Wejście Sławimy świętego Jana,
który w czasie wieczerzy spoczywał na
piersi Pana Jezusa. Błogosławiony Apostoł, któremu zostały objawione tajemnice
nieba. Przez swoją Ewangelię rozszerzył
po całym świecie słowa życia.
Albo: W swoim Kościele Pan otworzył jego
usta, napełnił go duchem mądrości i rozumu i przyodział go szatą chwały.

28-29 GRUDNIA

Kolekta Boże, Ty nam objawiłeś tajemnice Twojego Słowa przez Świętego Jana
Apostoła, oświeć nasze umysły, abyśmy
pojęli i umiłowali naukę, którą głosił. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

1 J 1:1-4/J 20:1a, 2-8
R/. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.
Alleluja: Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, 		
Panie wysławiamy, * Ciebie wychwa		la przesławny chór Apostołów.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
uświęć złożone dary i spraw, abyśmy
za przykładem świętego Jana Apostoła
czerpali z eucharystycznej Uczty głębsze
poznanie tajemnic wiecznego Słowa. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Słowo stało się ciałem i
zamieszkało między nami. Z Jego pełności
otrzymaliśmy wszyscy.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
święty Jan Apostoł głosił tajemnicę Słowa,
które stało się ciałem, spraw, aby dzięki
złożonej Ofierze, zawsze mieszkał mię
dzy nami Chrystus. Który żyje i króluje
na wieki wieków.
Piątek, 28 grudnia
Świętych Młodzianków

Ant. na Wejście Niewinne dzieci zostały
zabite za Chrystusa. Teraz towarzyszą
Barankowi bez skazy i głoszą Jego chwałę.

Kolekta Boże, nasz Ojcze, w dniu dzisiejszym święci Młodziankowie, męczennicy, obwieścili Twoją chwałę nie słowami,
lecz śmiercią, spraw, abyśmy całym życiem
wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy
ustami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

1 J 1:5–2,2/Mt 2:13-18
R/. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
Alleluja: Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, 		
Panie wysławiamy, * Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.

Modl. nad Darami Boże, Ty obdarzasz
zbawieniem także dzieci, które Ciebie nie
znają, przyjmij nasze dary i oczyść serca
składających Ofiarę. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
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Ant. na Kom. Dzieci z Betlejem zostały wykupione spośród ludzi na pierwociny dla Boga
i dla Baranka. Towarzyszą Barankowi,
dokądkolwiek idzie.

Modl. po Kom. Boże, Ty po narodzeniu
Chrystusa obdarzyłeś łaską męczeństwa
Młodzianków z Betlejem, którzy nie mogli
jeszcze wyznać Twojego Syna ustami;
udziel hojnie zbawienia wiernym przyjmującym Najświętszy Sakrament w ich
święto. Przez Chrystusa, Pana naszego
Sobota, 29 grudnia
Piąty Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia
Św. Tomasza Beketa
Ant. na Wejście Tak Bóg umiłował świat, że
dał swojego Jednorodzonego Syna, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne.

Kolekta Wszechmogący i niewidzialny
Boże, Ty rozproszyłeś ciemności świata
przez przyjście Chrystusa, który jest
prawdziwą światłością, wejrzyj na nas z dobrocią i spraw, abyśmy godnie wysławiali
wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez
wszystkie wieki wieków.
Kolekta (Św. Beketa) Boże, dzięki Twojej łasce

Tomasz, biskup, wielkodusznie oddał życie
w obronie sprawiedliwości, spraw przez jego
wstawiennictwo, abyśmy byli gotowi z miłości
do Chrystusa stracić swoje życie na tym świecie
i mogli je odzyskać w niebie. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
1 J 2:3-11/Łk 2:22-35
R/. Niebo i ziemia niechaj się radują.
Alleluja: Światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące
na eucharystyczną Ofiarę, w której dokonuje
się święta wymiana, przyjmij je łaskawie
i daj nam siebie samego w Twoim Synu.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
Ant. na Kom. Dzięki serdecznej litości
naszego Boga, nawiedziło nas z wysoka
Wschodzące Słońce, którym jest Jezus
Chrystus.

Modl. po Kom. Prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, aby Moc Najświętszego Sakramentu nieustannie podtrzymywała nasze życie. Przez Chrystusa Pana
naszego.
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31 GRUDNIA - 3 STYCZNIA

Poniedziałek, 31 grudnia
Siódmy Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia
Ant. na Wejście Dziecię nam się narodziło i
Syn został nam dany, na Jego ramionach
spoczęła władza, i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże, z
Twojej woli wszelkie dążenie człowieka do
Ciebie ma swój początek i swoje dopełnienie
w Tajemnicy Narodzenia Twojego Syna,
spraw, abyśmy należeli do Chrystusa, który
jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

1 J 2:18-21/J 1:1-18; I, 199-201
R/. Niebo i ziemia niechaj się radują.
Alleluja: Słowo stało się ciałem i zamiesz-		
kało między nami. * Wszystkim, 		
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się 		
stali dziećmi Bożymi.

Modl. nad Darami Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą
Ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez
udział w Eucharystii umocnili naszą jedność
w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Bóg zesłał na świat swojego
Jednorodzonego Syna, abyśmy życie mieli
dzięki Niemu.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, w
swojej dobroci udzielaj nam teraz i w
przyszłości wszelkich pomocy, których
potrzebujemy, abyśmy czerpiąc siły z
darów przemijających, z większą ufnością
dążyli do wieczności. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Środa, 2 stycznia
Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
Ant. na Wejście W pośrodku Kościoła Pan
otworzył ich usta, napełnił ich duchem
mądrości i rozumu i przyodział ich szatą
chwały.

Kolekta
Boże, Ty oświeciłeś swój
Kościół przykładem i nauką świętych
Bazylego i Grzegorza, spraw, abyśmy
pokornie poznawali Twoją prawdę i
wprowadzali ją w czyn przez miłość. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie
wieki wieków.
1 J 2:22-28/J 1:19-28; I, 212-215
R/. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Alleluja: Wielokrotnie przemawiał niegdyś 		
Bóg do ojców przez proroków,*
a w tych ostatecznych dniach 		
przemówił do nas przez Syna.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij dary, które z radością składamy
w dzień świętych Bazylego i Grzegorza,
wierni ich pouczeniom oddajemy się Tobie
całkowicie razem z Ofiarą uwielbienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Oto rządca wierny i roztropny,
którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby
wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
na Uczcie eucharystycznej nakarmiłeś
nas Chlebem żywym, Ciałem Chrystusa,
kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii,
abyśmy za przykładem świętych Bazylego
i Grzegorza szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 3 stycznia
Najświętszego Imienia Jezus

Ant. na Wejście Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, Pan jest Bogiem i
daje nam światło.

Kolekta Boże, Ty przez Wcielenie swojego Słowa rozpocząłeś zbawienie ludzi.
Okaż miłosierdzie tym, którzy Cię błagają, aby wszyscy uznali, że nie ma innego
imienia, do którego winni się zwracać, jak
tylko imię Twego Jednorodzonego Syna.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

1 J 2:29-3:6/J 1:29-34
R/. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Alleluja: Słowo stało się ciałem i zamiesz-		
kało między nami. * Wszystkim, 		
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się 		
stali dziećmi Bożymi.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i spraw, aby
w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w
które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Bóg przez swoją wielką miłość,
jaką nas umiłował, zesłał swojego Syna
w ciele podobnym do ciała grzeszników.

Modl. po Kom. Boże, Ty spotykasz się z
nami w Najświętszym Sakramencie, spraw,
aby jego moc uświęcała nasze serca, bo
tylko Twoja łaska może nas przygotować
do godnego przyjmowania Twoich darów.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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4-8 STYCZNIA

Piątek, 4 stycznia
Św. Elżbiety Anny Seton
Ant. na Wejście Wiem, Panie, że słuszne
są Twoje sądy, że sprawiedliwie mnie
poniżyłeś; drży moje ciało z bojaźni przed
Tobą, lękam się Twoich wyroków.

Kolekta Wysłuchaj nas, Boże, nasz
Zbawicielu, i spraw, abyśmy radując
się z uroczystości świętej Elżbiety Anny
nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

1 J 3:7-10/J 1:35-42
R/. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Alleluja: Wielokrotnie przemawiał niegdyś 		
Bóg do ojców przez proroków,*
a w tych ostatecznych dniach 		
przemówił do nas przez Syna.

Modl. nad Darami Przyjmij, Panie, ofiarę, którą lud Tobie oddany składa ku czci
Twoich świętych, wyznając, że dzięki ich
zasługom doznał pomocy w ucisku. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Miłujesz sprawiedliwość, a
nienawidzisz nieprawości, dlatego Bóg,
twój Bóg, namaścił cię olejkiem wesela
obficiej niż twe towarzyszki.

Modl. po Kom. Panie, posiliłeś swoją
rodzinę sakramentalnymi darami; prosimy
Cię, umacniaj naszą gorliwość za wstaiennictwem świętej Elżbiety Anny, której
uroczystość obchodzimy. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Sobota, 5 stycznia
Św. Jana Neumanna

Ant. na Wejście Ustanowię sobie kapłana
wiernego, który będzie postępował według
mego serca i pragnienia.

Kolekta Boże, Ty włączyłeś do grona
świętych pasterzy świętego Jana Neumanna,
odznaczającego się wiarą, która zwyciężyła
świat, i gorącą miłością ku Tobie, spraw, za
jego wstawiennictwem, abyśmy trwając
w wierze i miłości, zasłużyli na udział w
jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

1 J 3:11-21/J 1:43-51
R/. Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.
Alleluja: Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu,* bo 		
wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Modl. nad Darami Wszechmogący
Boże, przyjmij dary Twojego ludu, które
składamy w dzień świętego Jana Neumanna ufając, że udzielisz nam Twojej
pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ja przyszedłem, aby mieli życie,
i mieli je w obfitości.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, Ty nas
nakarmiłeś Najświętszym Ciałem i Krwią
Twojego Syna, spraw, abyśmy osiągneli
pełne zjednoczenie z Tobą, którego zadatkiem jest nasz udział w misterium Eucharystii. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 7 stycznia
Ant. na Wejście Dzień święty nam zajaśniał;
przyjdźcie ludy, i uwielbiajcie Pana, bo
wielkie światło zstąpiło na ziemię.

Kolekta
Wszechmogący Boże, niech
blask Twojej chwały oświeci nasze serca,
abyśmy mogli przez ciemności tego świata
dojść do krainy wiecznej światłości. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

1 J 3:22–4:6/Mk 4:12-17. 23-25
R/. Dam Ci narody w Twoje posiadanie.
Alleluja: Jezus głosił Ewangelię o królestwie		
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną Ofiarę, w której
dokonuje się święta wymiana, przyjmij je
łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim
Synu. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Ant. na Kom. Bóg przez swoją wielką

miłość, jaką nas umiłował, zesłał swojego Syna w ciele podobnym do ciała
grzeszników.

Modl. po Kom. Boże, Ty spotykasz się z
nami w Najświętszym Sakramencie, spraw,
aby jego moc uświęcała nasze serca, bo
tylko Twoja łaska może nas przygotować
do godnego przyjmowania Twoich Darów.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 8 stycznia
Ant. na Wejście Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, Pan jest Bogiem i
daje nam światło.

Kolekta
Boże, Twój Jednorodzony
Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele,
spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie
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był do nas podobny, przekształcił nas
wewnętrznie. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
1 J. 4:7-10/Mk. 6:34-44
R/. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Alleluja: Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę, * więźniom głosił wolność.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij łaskawie dary swojego ludu i
spraw, aby w sakramencie Eucharystii
otrzymał dobra, w które wierzy z całego
serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Bóg przez swoją wielką
miłość, jaką nas umiłował, zesłał swojego Syna w ciele podobnym do ciała
grzeszników.

Modl. po Kom. Boże, Ty spotykasz się z
nami w Najświętszym Sakramencie, spraw,
aby jego moc uświęcała nasze serca, bo
tylko Twoja łaska może nas przygotować
do godnego przyjmowania Twoich Darów.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 9 stycznia
Ant. na Wejście Naród kroczący w ciemności
ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami
krainy mroków zabłysło światło.

Kolekta Boże, światłości wszystkich
narodów, udziel nam trwałego pokoju i
spraw, aby w naszych sercach pełnym
blaskiem zajaśniało światło prawdy, które
oświecało dusze naszych Ojców. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

1 J 4:11-18/Mk. 6:45-52
R/. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
Alleluja: Chrystus został ogłoszony naro-		
dom,* znalazł wiarę w świecie, Jemu
chwała na wieki.

M odl . nad D arami
Boże, źródło
prawdziwej pobożności i pokoju, spraw,
abyśmy tą Ofiarą godnie uczcili Twój
majestat i przez udział w Eucharystii
umocnili naszą jedność w wierze. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ukazało się życie, które było
w Ojcu, i nam się objawiło.

Modl. po Kom.
Boże, nasz Ojcze,
w swojej dobroci udzielaj nam teraz i w
przyszłości wszelkich pomocy, których

potrzebujemy, abyśmy czerpiąc siły z
darów przemijających, z większą ufnością
dążyli do wieczności. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Czwartek, 10 stycznia
Ant. na Wejście Na początku i przed czasem
Słowo było Bogiem, On się narodził jako
Zbawiciel świata.

Kolekta Boże, Ty przez swojego Syna
objawiłeś wszystkim narodom blask wiekuistej mądrości, spraw, abyśmy coraz
głębiej poznawali chwałę naszego Odkupiciela i doszli do wiecznej światłości.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
1 J. 4:19--5:4/Łk 4:14-22
R/. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
Alleluja: Pan posłał Mnie, abym ubogim
niósł dobrą nowinę, * więźniom głosił
		wolność.

Modl. nad Darami
Panie, składamy
Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną Ofiarę, w której dokonuje się
święta wymiana, przyjmij je łaskawie i daj
nam siebie samego w Twoim Synu. Który
żyje i króluje na wieki wieków.
Ant. na Kom. Tak Bóg umiłował świat, że
dał swojego Jednorodzonego Syna, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne.

Modl.po Kom. Prosimy Cię, wszechmogący
Boże, spraw, aby moc Najświętszego Sakramentu nieustannie podtrzymywała nasze
życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 11 stycznia
Ant. na Wejście W ciemnościach zajaśniało
światło dla prawych, Pan łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

K olekta Wszechmogący Boże, Ty
za pośrednictwem gwiazdy objawiłeś
narodzenie Zbawiciela świata, udzielaj
nam swojego światła, abyśmy coraz głębiej
poznawali tę tajemnicę. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
1 J 5:5-13/Łk 5:12-16
R/. Kościele święty, chwal swojego Pana.
lub: Alleluja.
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Alleluja: Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i
spraw, aby w sakramencie Eucharystii
otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca.
Przez Chrystusa, naszego Pana.
Ant. na Kom.
W tym objawiła się miłość
Boga ku nam, że zesłał na świat swojego
Jednorodzonego Syna, abyśmy życie mieli
dzięki Niemu.

Modl. po Kom. Boże, Ty spotykasz się z
nami w Najświętszym Sakramencie, spraw,
aby Jego moc uświęcała nasze serca, bo
tylko Twoja łaska może nas przygotować
do godnego przyjmowania Twoich Darów.
Przez Chrystusa, Pana naszego
Sobota, 12 stycznia
Ant. na Wejście Bóg zesłał swojego Syna
zrodzonego z niewiasty, abyśmy mogli
otrzymać przybrane synostwo.

Kolekta
Wszechmogący, wieczny
Boże, Ty przez Twojego Syna sprawiłeś,
że staliśmy się nowym stworzeniem, niech
Twoja łaska przekształci nas na wzór
Chrystusa, w którym nasza ludzka natura
zjednoczyła się z Twoim bóstwem. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

1 J 5:14-21/J 3:22-30
R/. Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Lud, który siedział w ciemności, 		
ujrzał światło wielkie, * i mieszkańcom 		
cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

M odl . nad D arami
Boże, źródło
prawdziwej pobożności i pokoju, spraw,
abyśmy tą Ofiarą godnie uczcili Twój
majestat i przez udział w Eucharystii
umocnili naszą jedność w wierze. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Z pełności Chrystusa wszyscyśmy otrzymali, łaskę po łasce.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, w
swojej dobroci udzielaj nam teraz i w
przyszłości wszelkich pomocy, których
potrzebujemy, abyśmy czerpiąc siły z
darów przemijających, z większą ufnością
dążyli do wieczności. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Poniedziałek, 14 stycznia
Msza z I niedzieli zwykłej

Ant. na Wejście Na wspaniałym tronie
widziałem siedzącego Męża, któremu
hołd składa rzesza Aniołów, śpiewając
jednogłośnie: Oto, Ten, którego panowanie
jest wieczne.

Kolekta Wszechmogący Boże, spełnij z
ojcowską dobrocią pragnienie modlącego
się ludu: daj mu poznać, co należy czynić,
i udziel siły do wypełnienia poznanych
obowiązków. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Heb 1:1-6//Mk 1:14-20
R/. Hołd mu oddajcie wszyscy aniołowie.
Alleluja: Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
przyjmij łaskawie naszą Ofiarę, niech ona
uświęci nasze życie i wyjedna nam to, o
co z ufnością prosimy. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Panie, w Tobie jest źródło życia
i w Twej światłości oglądamy światło.
Albo: Ja przyszedłem, aby mieli życie, i mieli
je w obfitości.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
pokornie Cię prosimy, aby ci, których
posilasz swoim Sakramentem, godnie Tobie
służyli żyjąc według Twego upodobania.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 15 stycznia
Heb 2:5-12/Mk 1:21-28
R/. Dałeś Synowi władzę nad swym 		
dziełem.
Alleluja: Przyjmijcie słowo Boże nie jako
		słowo ludzkie, * ale jak jest 		
naprawdę, jako słowo Boga.

Środa, 16 stycznia
Heb 2:14-18/Mk 1:29-39
R/. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. lub: Alleluja.
Alleluja: Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Czwartek, 17 stycznia,
Św. Antoniego

Ant. na Wejście Sprawiedliwy zakwitnie jak
palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie;
zasadzony w domu Pańskim, na dziedzińcach domu naszego Boga.
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Kolekta Boże, Ty powołałeś świętego
Antoniego, opata, na pustynię, aby Ci służył
z podziwu godną gorliwością, spraw, za
jego wstawiennictwem, abyśmy wyrzekli
się samych siebie i miłowali Ciebie ponad
wszystko. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Heb 3:7-14/Mk 1:40-45
R/. Słysząc głos Pana serc nie zatwardzacie.
Alleluja: Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij, od nas, sług Twoich, dary,
które składamy na Twoim ołtarzu wspominając świętego Antoniego, opata, i spraw,
abyśmy wolni od ziemskich przywiązań,
Ciebie uznawali za jedyne bogactwo. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Jeśli chcesz być doskonały,
idź, sprzedaj co posiadasz, rozdaj ubogim
i chodź za Mną.

Modl. po Kom. Boże, Ty pozwoliłeś
świętemu Antoniemu odnieść sławne
zwycięstwo nad mocami ciemności, spraw,
abyśmy umocnieni Najświętszym Sakramentem zawsze pokonywali zasadzki złego
ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 18 stycznia
Heb 4:1-5, 11; III, 30/Mk 2:1-12; III, 33
R/. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Alleluja: Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Sobota, 19 stycznia
Heb 4:12-16/Mk 2:13-17
R/. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Alleluja: Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę, * więźniom głosił wolność.

Poniedziałek, 21 stycznia
Św. Agnieszki

Ant. na Wejście Oto dziewica mądra, jedna
spośród roztropnych, która wyszła na
spotkanie Chrystusa z płonącą lampą.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne, spraw,
abyśmy naśladowali stałość w wierze
świętej Agnieszki, męczennicy, której
narodziny dla nieba obchodzimy. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Hbr 5:1-10/Mk 2:18-22
R/. Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Alleluja: Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
składamy Ci dary w dzień świętej Agnieszki,
przyjmij je łaskawie, jak przyjąłeś ofiarę jej
życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto Oblubieniec nadchodzi,
wyjdźcie na spotkanie Chrystusa Pana.

Modl. po Kom.
Panie, nasz Boże,
pokrzepiłeś nas świętym Pokarmem, spraw,
abyśmy za przykładem świętej Agniesz
ki nosili konanie Jezusa w naszym ciele
i starali się żyć tylko dla Ciebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 22 stycznia
Day of Prayer for the Legal Prot. of Unborn Children
Heb 6:10-20/Mk. 2:23-28
R/. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub: Alleluja.
Alleluja: Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim
światłem, * abyśmy wiedzieli, czym jest
nadzieja naszego powołania.

Środa, 23 stycznia
Heb 7:1-3, 15-17/Mk 2:23-28
R/. Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Alleluja: Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczyl wszelkie choroby wśród ludu.

Czwartek, 24 stycznia

Św. Franciszka Salezego
Ant. na Wejście Będę szukał moich owiec, i
ustanowię nad nimi pasterza, który je będzie
prowadził. Ja, Pan, będę ich Bogiem.

Kolekta Boże, z Twojej woli święty
Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich; spraw, abyśmy za
jego przykładem służyli bliźnim i dawali
im odczuć Twoją ojcowską miłość. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Hbr 7:25--8:6/Mk. 3:7-12
R/. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
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Alleluja: Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, 		
śmierć zwyciężył, * a na życie rzucił 		
światło przez Ewangelię.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
składamy Ci zbawienną Ofiarę, rozpal
przez nią w naszych sercach ogień Ducha
Świętego, którym płonął pełen dobroci
święty Franciszek. Przez Chrystusa Pana
naszego.
Ant. na Kom. Oto rządca wierny i roztropny,
którego Pan ustanowił nad swoją służbą,
żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim
czasie.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
przez Sakrament, który przyjęliśmy, pomóż
nam na ziemi naśladować miłość i łagodność świętego Franciszka, abyśmy razem
z nim osiągnęli chwałę w niebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 25 stycznia

Nawrócenie św. Pawła Apostoła
Ant. na Wejście Wiem komu uwierzyłem, i
jestem pewien, że sprawiedliwy Sędzia
ma moc zachować powierzone mi dobro
aż do dnia ostatecznego.

Kolekta Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj nawrócenie świętego Pawła
Apostoła, którego powołałeś do głoszenia
Dobrej Nowiny wszystkim narodom, spraw,
abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie
i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Dz 22:3-16 lub 9:1-22/ Mk 16:15-18; VI, 42-45

R/. Idźcie i głoście światu Ewangelię. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Nie wyście mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem, * abyście szli i owoc 		
przynosili.

Modl. nad Darami Boże nasz Ojcze,
niech w tej Ofierze Twój Duch przeniknie
nas światłem wiary, którym pobudzał
świętego Pawła do głoszenia poganom Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.
Ant. na Kom. Żyję wiarą w Syna Bożego, który
mnie umiłował i za mnie wydał samego
siebie.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, niech
Sakrament, który przyjęliśmy, rozpali w
nas miłość, z jaką święty Paweł Apostoł
troszczył się o wszystkie Kościoły. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Sobota, 26 stycznia

Św. Tymoteusza i Tytusa
Ant. na Wejście Dam wam pasterzy według
mego serca, by was prowadzili rozsądnie
i roztropnie.

Kolekta Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi
cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa,
spraw przez ich zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie,
mogli dojść do niebieskiej ojczyzny. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.
2 Tm. 1:1-8; VI, 45/Mk 3:20-21
R/. Głoście cześć Pana wśród wszystkich
narodów.
Alleluja: Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna
		Twojego.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij Ofiarę Twojego ludu,
którą składamy na Twoją chwałę w dzień
świętych Tymoteusza i Tytusa i spraw, aby
nam wyjednała wieczne zbawienie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje
życie na okup za wielu.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament obchodząc wspomnienie świętych Tymoteusza
i Tytusa, spraw, abyśmy się w wieczności
radowali owocami Ofiary, którą składamy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 28 stycznia
Św. Tomasza z Akwinu

Ant. na Wejście
W swoim Kościele Pan
otworzył jego usta, napełnił go duchem
mądrości i rozumu i przyodział go szatą
chwały.

Kolekta Boże, źródło mądrości, dzięki
Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu
gorliwie dążył do świętości i odznaczał się
głębokim poznaniem prawd objawionych,
spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i
naśladowali jego czyny. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Heb 9:15, 24-28/Mk 3:22-30
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R/. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.
Alleluja: Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, 		
śmierć zwyciężył, * a na życie rzucił 		
światło przez Ewangelię.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij dary, które z radością składamy
w dzień świętego Tomasza, wierni jego po
uczeniom oddajemy się Tobie całkowicie
razem z Ofiarą uwielbienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto rządca wierny i roztropny,
którego Pan ustanowił nad swoją służbą,
żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim
czasie.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
na Uczcie eucharystycznej nakarmiłeś nas
Chlebem żywym, Ciałem Chrystusa, kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii, abyśmy
za przykładem świętego Tomasza szukali
Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wtorek, 29 stycznia
Heb 10:1-10/Mk 3:31-35
R/. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Alleluja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie
nieba i ziemi, * że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Środa, 30 stycznia
Heb 10:11-18/Mk 4:1-20
R/. Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Alleluja: Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą 		
jest Chrystus, * każdy, kto Go znaj-		
dzie, będzie żył na wieki.

Czwartek, 31 stycznia
Św. Jana Bosko

Ant. na Wejście Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im,
do takich bowiem należy królestwo Boże.

Kolekta Boże, Ty powołałeś świętego
Jana Bosko na ojca i nauczyciela mło
dzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą
miłością, starali się o zbawienie bliźnich
i służyli Tobie samemu. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Heb 10:19-25/Mk 4:21-25
R/. Oto lud wierny, szukający Boga.
Alleluja: Twoje słowo jest pochodnią dla stóp
		moich, Panie, * i światłem na mojej 		
ścieżce.

Modl. nad Darami Panie Boże, przyjmij
te dary, które lud Tobie oddany składa ku
czci świętych, i spraw, abyśmy przez udział
w eucharystycznej Ofierze stali się świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Jeśli się nie odmienicie i
nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do
królestwa niebieskiego.
Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
niech święta Uczta udzieli nam nowej
siły, abyśmy za przykładem świętego Jana
Bosko sercem i uczynami ukazywali światło Twojej prawdy i wzrastali w bratniej
miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 1 lutego
Heb 10:32-39/Mk 4:26-34
R/. Zbawienie prawych pochodzi od Pana.
Alleluja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba 		
i ziemi, * że tajemnice królestwa 		
objawiłeś prostaczkom.

Poniedziałek, 4 lutego
Hbr 11:32-40/Mk 5:1-20
R/. Bądźcie odważni, ufający Panu.
Alleluja: Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Wtorek, 5 lutego
Św. Agaty
Ant. na Wejście Oto dziewica mądra, jedna
spośród roztropnych, która wyszła na
spotkanie Chrystusa z płonącą lampą.

Kolekta Wszechmogący Boże, niech
nam wyprosi Twoje miłosierdzie święta
Agata, dziewica i męczennica, która
podobała się Tobie dzięki męczeństwu i
poświęconej Tobie czystości. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Heb 12:1-4/Mk 5:21-43
R/. Chwalić Cię będą, którzy Cię szukają.
Alleluja: Jezus wziął na siebie nasze
słabości i dźwigał nasze choroby.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, sławimy cuda Twojej łaski w świętej
Agacie, dziewicy, i pokornie Cię prosimy,
niech nasza Ofiara będzie Tobie miła, tak
jak jej święte życie. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
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Ant. na Kom Oto oblubieniec nadchodzi,
wyjdźcie na spotkanie Chrystusa Pana.

Modl. po Kom.
Panie, nasz Boże,
pokrzepiłeś nas świętym Pokarmem, spraw,
abyśmy za przykładem świętej Agaty nosili
konanie Jezusa w naszym ciele i starali
się żyć tylko dla Ciebie. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Środa, 6 lutego
Św. Pawła Miki i Towarzyszy

Ant. na Wejście W niebie się radują Święci,
którzy poszli w ślady Chrystusa, przelali
swoją krew z miłości do Niego, dlatego
weselą się z Chrystusem bez końca.

K olekta
Boże, mocy wszystkich
świętych, Ty po męczeństwie na krzyżu
wezwałeś do życia wiecznego świętych
męczenników, Pawła Miki i jego towarzyszy, spraw, za ich wstawiennictwem,
abyśmy aż do śmierci mężnie trwali w
wierze, którą wyznajemy. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie
wieki wieków.
Heb 12:4-7, 11-15/Mk 6:1-6
R/. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli.
Alleluja: Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Modl. nad Darami Ojcze święty, przyjmij dary, które my, Twoi słudzy, składamy obchodząc wspomnienie świętych
męczenników, i spraw, abyśmy trwali
w wyznawaniu Twojego imienia. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Wyście wytrwali przy Mnie
w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja
przekazuję wam Królestwo, abyście w
Królestwie moim jedli i pili przy moim stole.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, w
życiu świętych męczenników zajaśniała
tajemnica Krzyża, umocnij nas przez udział w tej Ofierze, abyśmy wiernie trwali
przy Chrystusie i pracowali w Kościele dla
zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrys
tusa, Pana naszego.
Czwartek, 7 lutego
Heb 12:18-19, 21-24/Mk 7:1-13
R/. W swojej świątyni łaskę okazałeś.
Alleluja: Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w 		
		Ewangelię.

Piątek, 8 lutego
Hbr 13:1-8/Mk 6:14-29
R/. Pan moim światłem i zbawieniem 		
moim.
Alleluja: Błogosławieni, którzy w sercu dobrym
i szlachetnym zatrzymują słowo Boże *
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Sobota, 9 lutego
Hbr 13:15-17, 20-21/Mk 6:30-34
R/. Pan mym pasterzem, nie brak mi 		
niczego.
Alleluja: Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Poniedziałek, 11 lutego
Matki Bożej z Lourdes

Kolekta
Miłosierny Boże, przyjdź z
pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za
wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów
do nowego życia. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa.
Rdz 1:1-19/Mk 6:53-56
R/. Radością Pana są dzieła, które stworzył.
Alleluja: Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Wtorek, 12 lutego
Rdz 1:20--2:4a/Mk 7:1-13
R/. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
Alleluja: Nakłoń me serce do Twoich napomnień, obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

Środa, 13 lutego
Rdz 2:4b-9, 15-17/Mk 7:14-23
R/. Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Alleluja: Słowo Twoje, Panie, jest prawdą.
uświęć nas w prawdzie.

Czwartek, 14 lutego
Św. Cyryla i Metodego
Ant. na Wejście Święci mężowie stali się
przyjaciółmi Boga, gorliwie głosząc prawdę
Bożą zasłużyli na wieczną chwałę.

Kolekta Boże, Ty przez świętych braci,
Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody
słowiańskie do światła Ewangelii, otwórz
nasze serca na zrozumienie Twojego słowa i
uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu
prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
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żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Rdz 2:18-25/Mk 7:24-30
R/. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
Alleluja: Przyjmijcie w duchu łagodności
zaszczepione w was słowo, które 		
ma moc zbawić dusze wasze.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
wejrzyj na dary, które składamy Twojemu
majestatowi wspominając świętych Cyryla
i Metodego, spraw, aby się stały znakiem
nowej ludzkości pojednanej z Tobą przez
miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Uczniowie poszli i głosili
Ewangelię, a Pan współdziałał z nimi
i potwierdzał naukę znakami, które jej
towarzyszyły.

Modl. po Kom. Boże, Ojcze wszystkich
narodów, Ty przez jeden Chleb i jednego
Ducha czynisz nas dziedzicami i uczestnikami wiecznej uczty, spraw za wstawiennictwem świętych Cyryla i Metodego,
aby wszystkie Twoje dzieci trwając w tej
samej wierze budowały Królestwo sprawiedliwości i pokoju. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Piątek, 15 lutego

Rdz 3:1-8/Mk 7:31-37
R/. Szczęśliwy, komu odpuszczono 		
grzechy.
Alleluja: Otwórz, Panie, nasze serca, * abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Sobota, 16 lutego
Rdz 3:9-24/Mk 8:1-10
R/. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
Alleluja: Nie samym chlebem żyje człowiek,*
lecz każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych.

Poniedziałek, 18 lutego
Rdz 4:1-15, 25/Mk 8:11-13
R/. Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.
Alleluja: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przez Mnie.

Wtorek, 19 lutego
Rdz 6:5-8; 7:1-5,10/Mk 8:14-21
R/. Pan ześle pokój swojemu ludowi.
Alleluja: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, * a Ojciec mój 		
umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Środa, 20 lutego
Rdz 8:6-13, 20-22/Mk 8:22-26
R/. Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną.
Alleluja: Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim
światłem,* abyśmy wiedzieli, czym jest
nadzieja naszego powołania.

Czwartek, 21 lutego

Św. Piotra Damianiego

Kolekta Wszechmogący Boże, pozwól
nam iść za nauką i przykładem świętego
Piotra, biskupa, abyśmy niczego nie stawiając ponad Chrystusa i wiernie służąc
Twojemu Kościołowi, doszli do wiecznej
radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojeg Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Rdz 9:1-13/Mk 8:27-33
R/. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.
Alleluja: Słowa Twoje, Panie, są duchem
i życiem. * Ty masz słowa życia wiecznego.

Piątek, 22 lutego

Katedry św. Piotra Apostoła
Ant. na Wejście Jezus powiedział do Szymona Piotra: Prosiłem za tobą, żeby nie
ustała twoja wiara, a ty nowróciwszy się
utwierdzaj twoich braci.

Kolekta Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze apostoła Piotra,
spraw, aby wśród zamętu świata nasza
wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

1 P 5:1-4/Mt 16:13-19
R/. Pan mym pasterzem, nie brak mi 		
niczego.
Alleluja: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej 		
opoce zbuduję mój Kościół, *
a bramy piekielne go nie przemogą.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
przyjmij łaskawie modlitwy i dary Twojego Kościoła, który zachowuje wiarę
przekazaną przez świętego Piotra i spraw,
aby pod jego przewodnictwem osiągnął
wieczne dziedzictwo. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Piotr rzekł do Jezusa: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego". Jezus
odpowiedział: "Ty jesteś Piotr czyli skała,
i na tej skale zbuduję mój Kościół".
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Modl. po Kom. Boże, Ty, w święto Piotra
Apostoła posiliłeś nas Ciałem i Krwią
Chrystusa, spraw, aby ten zbawienny sakrament utwierdził nas w jedności i pokoju.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 23 lutego
Św. Polikarpa

Ant. na Wejście
Oto święty, który aż do
śmierci walczył w obronie prawa Bożego;
nie bał się gróźb prześladawców, bo Chrystus był jego mocą.

Kolekta Boże, Panie całego stworzenia,
Ty przyjąłeś świętego Polikarpa, biskupa,
do grona męczenników, za jego wstawiennictwem udziel nam łaski, abyśmy
mogli pić z kielicha męki Chrystusa i zmartwychwstali do życia wiecznego. Przez na
szego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Hbr 11:1-7/Mk 9:2-13
R/. Będę wysławiał imię Twe na wieki.
Alleluja: Otwarło się niebo i zabrzmiał głos 		
Ojca: «To jest mój Syn umiłowany, 		
		Jego słuchajcie».

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
uświęć swoim błogosławieństwem złożone
dary i rozpal w nas gorącą miłość ku Tobie,
która dała świętemu Polikarpowi siłę do
pokonania cierpień ciała. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
niech przyjęty Najświętszy Sakrament da
nam tę moc duszy, dzięki której święty
Polikarp, męczennik, wiernie Tobie służył i
odniósł zwycięstwo nad cierpieniem. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 25 lutego
Syr 1:1-10/Mk 9:14-29
R/. Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Alleluja: Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, 		
śmierć zwyciężył, * a na życie rzucił 		
		światło przez Ewangelię.

Wtorek, 26 lutego
Syr 2:1-11/Mk 9:30-37
R/. Zaufaj Panu, On sam będzie działał.
Alleluja: Nie daj Boże, bym się miał chlubić
z czego innego, jak tylko z krzyża Pana
naszego, Jezusa Chrystusa,* dzięki

któremu świat stał się ukrzyżowany dla 		
mnie, a ja dla świata.

Środa, 27 lutego
Syr 4:11-19/Mk 9:38-40
R/. Obfity pokój miłującym Prawo.
Alleluja: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak
tylko przez Mnie.

Czwartek, 28 lutego
Syr 5:1-8/Mk 9:41-50
R/. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
Alleluja: Przyjmijcie słowo Boże nie jako
		słowo ludzkie, * ale jak jest 		
naprawdę, jako słowo Boga.

Piątek, 1 marca
Syr 6:5-17/Mk 10:1-12
R/. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych 		
przykazań.
Alleluja: Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Sobota, 2 marca
Syr 17:1-15/Mk 10:13-16
R/. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli.
Alleluja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
		
i ziemi, * że tajemnice królestwa
		
objawiłeś prostaczkom.

Poniedziałek, 4 marca
Św. Kazimierza

Kolekta Boże, Ty dałeś wytrwanie w
dobrem świętemu Kazimierzowi, żyjącemu
na dworze królewskim i narażonemu na
pokusy świata, prosimy Cię, abyśmy przez
jego wstawiennictwo nauczyli się odrywać
serca od radości doczesnych i dążyć do
wiecznych. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Syr 17:24-29/Mk 10:17-27
R/. Cieszcie się w Panu, wszyscy 		
sprawiedliwi.
Alleluja: Jezus Chrystus, będąc bogatym, 		
dla was stał się ubogim, * aby was 		
ubóstwem swoim ubogacić.

Wtorek, 5 marca
Syr 35:1-12/Mk 10:28-31
R/. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.
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Alleluja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
		i ziemi, * że tajemnice królestwa 		
objawiłeś prostaczkom.

Czwartek, 7 marca
po środzie popielcowej

Ant. na Wejście Kiedy wołałem do Pana,
wysłuchał głosu mego i uwolnił mnie od
tych, którzy na mnie nastają. Zrzuć troskę
swoją na Pana, a On cię podtrzyma.

Kolekta Wszechmogący Boże, uprzedzaj
swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj
je swoją łaską, aby każde nasze działanie od
Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało
dopełnienie. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Pwt. 30:15-20/Łk 9:22-25
R/. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mówi, nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.

Modl. nad Darami Panie nasz Boże,
wejrzyj łaskawie na dary, które składamy
na Twoim ołtarzu, niech eucharystyczna
Ofiara wyjedna nam przebaczenie i przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Stwórz Boże, we mnie serce
czyste i odnów we mnie moc ducha.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
przyjęliśmy chleb życia wiecznego, i
pokornie Cię błagamy, aby przyniósł nam
odpuszczenie grzechów i dał nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 8 marca

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
prosimy Cię, aby ta Ofiara, którą składamy
w okresie czterdziestodniowej pokuty,
uczyniła nas miłymi Tobie i udzieliła siły do
ochotniejszego praktykowania wyrzeczeń.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi
ścieżkami.

Modl. po Kom. Prosimy Cię wszechmogący Boże, aby udział w tej ofierze wyjednał nam darowanie grzechów i uzdolnił
nas do wykorzystania uzdrawiającej mocy
Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Sobota, 9 marca

po środzie popielcowej

Ant. na Wejście Wysłuchaj nas, Panie, bo
Twoja miłość jest łaskawa, spójrz na nas
w ogromie swego miłosierdzia.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce
z mocami ciemności i wyciągnij w naszej
obronie swoją potężną prawicę. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Iz 58:9b-14/Łk 5:27-32
R/. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,*
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.

po środzie popielcowej

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
przyjmij tę Ofiarę uwielbienia i przebłagania,
i spraw, aby nasze serca przez nią oczyszczone odpowiedziały miłością na Twoją
miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Wejście
Pan mnie wysłuchał i
zmiłował się nade mną, Pan stał się moim
wspomożycielem.

Ant. na Kom. Miłosierdzia pragnę, nie ofiary,
bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Kolekta Miłosierny Boże, wspomagaj
swoją łaską rozpoczęte dzieła pokutne,
aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom
towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Iz 58:1-9/Mt 9:14-15
R/. Sercem skruszonym nie pogardzisz, 		
Panie.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Szukajcie dobra, a nie zła, abyście 		
żyli, * a Pan Bóg będzie z wami.

Modl. po Kom. Posileni Chlebem dającym życie wieczne, prosimy Cię, Boże,
aby Sakrament, który przyjmujemy na
ziemi, stał się dla nas pomocą w drodze do
wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 11 marca
Ant. na Wejście Jak oczy sług są zwrócone
na ręce ich panów, tak oczy nasze ku Panu,
Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad
nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj
się nad nami.

Kolekta Boże, nasz Zbawco, daj nam
łaskę nawrócenia i otwórz nasze dusze na

193

12-14 MARCA

zrozumienie Twojego prawa, aby okres
pokuty odnowił nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Kpł. 19:1-2, 11-18/Mt 25:31-46
R/. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij tę Ofiarę jako znak naszego oddania, niech ona wyjedna nam przebaczenie i uświęci nasze życie. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Ant. na Kom. Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili. Pójdźcie, błogosławieni Ojca
mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane dla was od założenia świata.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
spraw, niech przyjęty przez nas Sakrament
uzdrowi nasze dusze i ciała, abyśmy mogli radować się owocami łaski, która zbawia całego
człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 12 marca

Ant. na Wejście Panie, Ty byłeś dla nas
ucieczką z pokolenia na pokolenie. Od
wieku po wieki Ty jesteś Bogiem.

Kolekta Wszechmogący Boże, wejrzyj
na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw,
aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała, jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Iz 55:10-11/Mt 6:7-15
R/. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie samym chlebem żyje człowiek, *
lecz każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych.

Modl. nad Darami Boże, wszechmogący
Stworzycielu, Ty nam dajesz chleb i wino
podtrzymujące nasze życie doczesne,
przyjmij od nas te dary i przemień je w
Sakrament dający życie wieczne. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz
mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,

zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj
moją modlitwę.

Modl. po Kom.
Boże, nasz Ojcze,
przez Najświętszy Sakrament udziel nam
prawdziwej mądrości, abyśmy nauczyli się
umiaru w zaspokajaniu ziemskich pragnień i
umiłowali dobra wieczne. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Środa, 13 marca
A nt . na W ejście
Wspomnij na swoje
miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która
trwa od wieków, niech nasi wrogowie nie
triumfują nad nami. Wybaw nas, Boże
Izraela, ze wszystkich naszych ucisków.

Kolekta Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu, spraw, aby
opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Jon. 3:1-10/Łk 11:29-32
R/. Sercem skruszonym nie pogardzisz, 		
Panie.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nawracajcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Modl. nad Darami Boże, Stwórco całego
świata, składamy Ci w ofierze dary, które
Ty nam dałeś, abyśmy je Tobie poświęcili,
i przemień je w sakrament dający życie
wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Niech się cieszą wszyscy, którzy
uciekają się do Ciebie, Panie, niech znajdą
wieczną radość w Twojej obecności.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, Ty
nieustannie nas posilasz Najświętszym
Sakramentem, spraw, niech Pokarm eucharystyczny nas umocni i da nam życie
wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 14 marca
Ant. na Wejście Usłysz, Panie moje słowa,
zważ na me wołanie. Wytęż słuch na głos
mojej modlitwy, Królu mój i Boże.

Kolekta Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy, udziel nam stałej
prawości w myśleniu i odwagi w działaniu,
abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
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15-18 MARCA

Est 12, 14-16, 23-25/Mt 7:7-12
R/. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i przywróć mi radość Twojego zbawienia.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
przyjmij łaskawie dary i prośby swojego
ludu i zwróć ku sobie nasze serca. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto
szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, spraw,
niech Najświętszy Sakrament, który ustanowiłeś, aby nas umocnić na drodze
wiodącej do zbawienia, stanie się dla nas
lekarstwem teraz i w przyszłości. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 15 marca
Ant. na Wejście Wyzwól mnie, Panie od
udręki, spojrzyj na moją nędzę i utrapienie,
i przebacz mi wszystkie grzechy.

K olekta
Wszechmogący Boże, daj
Twoim wiernym z takim usposobieniem
przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Ez 18:21-28/Mt 5:20-26
R/. Gdy grzechy wspomnisz, któż się z 		
nas ostoi?
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy
* i uczyńcie sobie nowe serce i nowe-		
go ducha.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
przyjmij łaskawie ofiarę, przez którą dajesz
się przebłagać i w swojej wielkiej dobroci
przywracasz nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Pan mówi: Nie chcę śmierci
grzesznika lecz aby się nawrócił i miał życie.

Modl. po Kom. Panie, nasz Ojcze, niech
przyjęcie Najświętszego Sakramentu nas
odrodzi, niech nas oczyści z dawnych
grzechów i da nam udział w tajemnicy
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 16 marca
Ant. na Wejście Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia dusze, świadectwo

Pana niezawodne, uczy prostaczka
mądrości.

Kolekta Boże, wiekuisty Ojcze, zwróć
ku sobie nasze serca, abyśmy szukając tego,
co jedynie jest konieczne i pełniąc uczynki
miłości, oddawali Tobie należną chwałę.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Pwt 26:16-19/Mt 5:43-48
R/. Błogosławieni słuchający Pana.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Oto teraz czas upragniony,
Oto teraz dzień zbawienia.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, niech święte misteria przygotują
nas do przyjęcia uzdrawiającej łaski, która
jest ich owocem. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Ant. na Kom. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski.

Modl. po Kom.
Panie, nasz Boże,
niech Twoja łaska i pomoc nieustannie
towarzyszą wiernym, których posiliłeś
Najświętszym Sakramentem i oświeciłeś
nauką z nieba. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Poniedziałek, 18 marca
Ant. na Wejście Wyzwól mnie, Panie, i
zmiłuj się nade mną. Na równej drodze
stoi moja stopa, na zgromadzeniach będę
błogosławił Pana.

Kolekta Boże, Ty dla zdrowia duszy
poleciłeś nam opanować ciało, pomóż nam
swoją łaską, abyśmy powstrzymywali się
od grzechów i odpowiedzieli w ten sposób
na wymagania Twojej miłości. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Dn. 9:4b-10/Łk 6:36-38
R/. Nie czyń nam, Panie, według naszych
grzechów.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. * Ty masz słowa życia wiecznego.

Modl. nad Darami Boże, Ty nam pozwalasz uczestniczyć w świętych tajemnicach, przyjmij łaskawie nasze prośby i
uwolnij nas od pokus świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

19-21 MARCA

Ant. na Kom. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny.

Modl. po Kom. Miłosierny Boże, niech
ta Komunia oczyści nas z grzechów i
zapewni nam udział w radościach nieba.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 19 marca
Św. Józefa

Ant. na Wejście Oto sługa wierny i roztropny,
któremu Pan powierzył swoją rodzinę.

Kolekta Wszechmogcy Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, spraw za jego
wstawiennictwem, aby Twój Kościół
nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

2 Sm. 7:4-5, 12-14, 16/Rm 4:13, 16-18,22/Mt.
1:16, 18-21, 24a albo Łk. 2:41-51a; VI, 70-72
R/. Jego potomstwo będzie trwało 		
wiecznie.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Szczęśliwi, którzy mieszkaja w domu
Twoim, Panie, * będą Ciebie wychwalali na wieki.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
święty Józef wiernie służył Twojemu
Synowi narodzonemu z Maryi Dziewicy,
spraw, abyśmy za Jego przykładem z czystym sercem pełnili służbę przy Twoich
ołtarzach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Sługo dobry i wierny, wejdź do
radości Twojego Pana.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, w
radosną uroczystość świętego Józefa zgromadziłeś nas przy Twoim ołtarzu i posiliłeś
eucharystycznym chlebem, otaczaj nas
zawsze swoją opieką i strzeż w nas darów,
które od Ciebie pochodzą. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Środa, 20 marca
Ant. na Wejście Nie opuszczaj mnie, Panie,
Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Spiesz
mi na pomoc, Panie, zbawienie moje.

Kolekta Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do
pełnienia dobrych uczynków, udziel im
doczesnej pomocy i doprowadź do życia
wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
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i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Jer 18:18-20/Mt 20:17-28
R/. Wybaw mnie, Panie, w swoim 		
miłosierdziu.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Ja jestem światłością świata,* kto idzie
za Mną, bedzie miał światło życia.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
wejrzyj łaskawie na dary, które Tobie
składamy, i przez świętą wymianę dokonującą się w tej ofierze uwolnij nas z więzów
grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje
życie na okup za wielu.

Modl. po Kom. Prosimy Cię, Panie, nasz
Boże, niech Najświętszy Sakrament, w
którym nam dałeś zadatek nieśmiertelności,
pomoże nam osiągnąć wieczne zbawienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 21 marca
Ant. na Wejście
Przeniknij mnie Boże,
i poznaj moje serce, doświadcz mnie i
poznaj moje myśli. Zobacz, czy idę drogą
nieprawą, i prowadź mnie drogą odwieczną.

Kolekta Boże, Ty miłujesz niewinność
i przywracasz ją grzesznikom, zwracaj
ku sobie nasze serca, abyśmy napełnieni
gorliwością przez Ducha Świętego, byli
mocni w wierze i wytrwali w działaniu.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Jer 17:5-10/Łk 16:19-31
R/. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym
i szlachetnym zatrzymują słowo Boże *
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przez tę Ofiarę uświęć nasze wyrzeczenia, aby wielkopostne dzieła pokutne
przyczyniły się do wewnętrznej przemiany.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Błogosławieni, których droga
nieskalana, którzy postępują zgodnie z
Prawem Pańskim.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, niech
trwa w nas działanie tej Ofiary i niech
umacniają się jej owoce w naszym życiu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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22-26 MARCA

Piątek, 22 marca
Ant. na Wejście Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu.
Uwolnij z sieci zastawionej na mnie, bo Ty
jesteś moją ucieczką.

Kolekta Wszechmogący Boże, spraw,
abyśmy oczyszczeni przez czterdziestodniową pokutę, w należytym usposobieniu
ducha mogli dojść do zbliżających się świąt
wielkanocnych. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Rdz 37:3-4, 12-13a, 17b-28/Mt 21:33-43, 45-46

R/. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg 		
zdziałał.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swoje-		
go Syna Jednorodzonego; * każdy, kto		
w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
niech Twoja łaska pomoże nam prowadzić
oddane Tobie życie, abyśmy mogli godnie
składać Najświętszą Ofiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Bóg nas umiłował i posłał
swojego Syna, jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, w
Najświętszym Sakramencie otrzymaliśmy
zadatek wiecznego zbawienia, daj nam
tak gorliwie do niego dążyć, abyśmy je
osiągnęli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 23 marca
Ant. na Wejście Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego
miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Kolekta Boże, Ty przez swoje sakramenty dajesz nam udział w dobrach wiecznych,
chociaż żyjemy jeszcze na ziemi; kieruj
naszym życiem doczesnym i doprowadź
nas do światłości, w której sam przebywasz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Mi 7:14-15, 18-20/Łk 15:1-3, 11-32

R/. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i 		
powiem: * «Ojcze, zgrzeszyłem 		
przeciw Niebu i względem ciebie».

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
niech przez tę sakramentalną Ofiarę spłyną
na nas skutki odkupienia, niech nas powstrzymają od wykroczeń naszej natury i doprowadzą do zbawienia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Synu, trzeba się weselić, gdyż
brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął,
a odnalazł się.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
Sakrament, który przyjęliśmy, przeniknie
do głębi nasze serca i da nam udział w Twojej łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 25 marca
Zwiastowanie Pańskie

Ant. na Wejście Chrystus Pan przychodząc
na świat mówi: "Oto idę, abym spełniał wolę
Twoją Boże".

Kolekta Boże, z Twojej woli w łonie Maryi
Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie
ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego
boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Iz 7:10-14/Heb 10:4-10/ Lk 1:26-38, VI, 74
R. Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało 		
między nami, * i wiedzieliśmy Jego 		
chwałę.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
wcielenie Twojego Syna dało początek
Kościołowi, przyjmij Jego dary, i spraw,
aby w tę uroczystość z radością sprawował
eucharystyczne Misterium. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto Panna pocznie i porodzi
Syna i nazwą Go imieniem Emmanuel.

Modl. po Kom. Boże, przez ten Sakrament
utwierdź w naszych sercach prawdziwą wiarę, abyśmy wyznając, że Syn Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej
radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 26 marca
Ant. na Wejście Wołam do Ciebie, bo Ty mnie,
Boże, wysłuchasz; nakłoń ku mnie Twe ucho,
usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy
oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
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Kolekta Wszechmogący Boże, niech
nas nie opuszcza Twoja łaska, ale niech nas
utwierdza w świętej służbie i zapewnia nam
stale Twoją pomoc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Dn 3:25, 34-43/Mt 18:21-35
R/. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nawracajcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Modl. nad Darami Boże, miłosierny
Ojcze, niech ta zbawienna ofiara oczyści
nas z grzechów i pojedna z Tobą. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Kto będzie przebywał w Twym
przybytku, Panie, kto zamieszka na Twej
górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie i działa sprawiedliwie.

Modl. po Kom.
Prosimy Cię, Boże,
niech udział w świętej ofierze wleje w nas
nowe życie, uwolni od winy i zapewni nam
obronę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 27 marca
Ant. na Wejście Umocnij moje kroki Twoim
słowem, Panie, niech nie panuje we mnie
żadna niegodziwość.

Kolekta
Miłosierny Boże, spraw,
abyśmy odnowieni na duchu przez czterdziestodniową pokutę i karmieni Twoim
słowem, całym sercem oddali się Tobie i
zgodnie zanosili do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Pwt 4:1, 5-9/Mt 5:17-19
R/. Kościele święty, chwal swojego Pana.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu,
który uczestniczy w eucharystycznej Ofierze, i broń go od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ty, Panie, ukażesz mi ścieżkę
życia, pełnię radości przy Tobie.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
niech nas uświęci chleb eucharystyczny,
któryśmy spożyli, niech nas oczyści z wszelkich grzechów i uczyni godnymi Twoich
obietnic. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Czwartek, 28 marca
Ant. na Wejście Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, w jakimkolwiek ucisku wołać
będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im
Panem na wieki.

Kolekta Pokornie błagamy Cię, wszechmogący Boże, udziel nam swojej łaski,
abyśmy tym gorliwiej przygotowywali się
do obchodzenia paschalnego misterium,
im bliżej jest święto naszego odkupienia.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świetego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Jer 7:23-28/Łk 11:14-23
R/. Słysząc głos Pana, serc nie
zatwardzajcie.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nawracajcie się do Boga waszego, 		
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
oczyść swój lud od wszelkiej zmazy grzechu i przyjmij jego dary; nie pozwól, aby
lgnął do fałszywych radości, lecz doprowadź go do prawdziwego szczęścia. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Panie, Ty po to dałeś swoje
przykazania, aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku
przestrzeganiu Twoich ustaw.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas posiliłeś
Najświętszym Sakramentem, udzielaj nam
swojej pomocy, aby łaska odkupienia, którą
otrzymujemy w eucharystycznej Ofierze,
przekształciła nasze życie. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Piątek, 29 marca
Ant. na Wejście
Przyjdą wszystkie ludy
przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Bo Ty jesteś wielki i czynisz
cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.

Kolekta Wszechmogący Boże, wlej w
nasze serca swoją łaskę, abyśmy powściągali nasze zmysły od grzesznych nadużyć i z
Twoją pomocą zachowywali słowa życia
wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Oz 14:2-10/Mt 2:28b-34
R/. Ja jestem Bogiem, słuchaj mojego 		
głosu.
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Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mówi: Nawracajcie się
bliskie jest królestwo niebieskie.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
wejrzyj łaskawie na dary, które Tobie
składamy, aby się stały miłą Tobie Ofiarą,
a nam wyjednały zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Miłować Boga całym sercem, a
bliźniego jak siebie samego, więcej znaczy
niż wszystkie ofiary.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, przeniknij swoją mocą nasze dusze i ciała i
spraw, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia,
w którym uczestniczymy przez Komunię świętą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 30 marca
Ant. na Wejście Błogosław duszo moja,
Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie twoje winy.

Kolekta Obchodząc z radością doroczne
przygotowanie do Wielkanocy, prosimy
Cię, Boże, abyśmy coraz głębiej przeżywali
misteria paschalne i radowali się pełnią
ich owoców. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Oz 6:1-6/Łk 18:9-14
R/. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie zatwardzacie dzisiaj serc waszych.
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Modl. nad Darami Boże, Ty udzielasz
łaski, dzięki której z oczyszczoną duszą
możemy uczestniczyć w Twej Ofierze,
spraw, abyśmy gorliwie się przygotowali na
uroczysty obchód jej ustanowienia. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Celnik stał z daleka, bił się w
piersi i mówił: Boże miej litość dla mnie
grzesznika.

Modl. po Kom. Miłosierny Boże, spraw
abyśmy z głęboką czcią zbliżali się do
Najświętszego Sakramentu, którym nas
nieustannie posilasz, i przyjmowali go
zawsze z żywą wiarą. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Poniedziałek, 1 kwietnia
Ant. na Wejście Pokładam ufność w Panu,
weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem,
bo wejrzałeś na moją nędzę.

Kolekta Wszechmogący Boże, który
odnawiasz świat przez święte sakramenty,
spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich życie wieczne i udzielaj mu pomocy w życiu
doczesnym. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Iz. 65:17-21/J. 4:43-54
R/. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Szukajcie dobra, a nie zła, abyście 		
żyli, * a Pan Bóg będzie z wami.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
udziel nam owoców Ofiary, którą Tobie
składamy, oczyść nas ze skłonności do złego
i odnów w nas życie łaski. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Ant. na Kom.
Ducha mojego tchnę do
waszego wnętrza i sprawię, że będziecie
żyli według moich nakazów. Będziecie
przestrzegali moich przykazań, i według
nich postępowali.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, przez
Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy,
odnów i uświęć nasze życie i doprowadź
nas do wiecznej ojczyzny. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Wtorek, 2 kwietnia
Ant. na Wejście Spragnieni przyjdźcie do
wody, chociaż nie macie pieniędzy, przyjdźcie i pijcie z radością.

Kolekta
Miłosierny Boże, niech okres
pokuty i modlitwy przygotuje serca Twoich
wiernych, aby mogli godnie przeżyć misterium
paschalne i przekazać światu radosną nowinę
o zbawieniu. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Ez 47:1-9, 12/J 5:1-3a, 5-16
R/. Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną.
Chwała Tobie, Słowo Boże.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i przywróć mi radość Twojego zbawienia.

Modl. nad Darami Boże, nasz Stworzycielu, Ty podtrzymujesz nasze życie doczesne, z wdzięcznością składamy Ci dary,
które od Ciebie pochodzą, i prosimy, abyś
je przemienił w Sakrament dający życie
wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę.
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Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
oczyść nasze dusze i odnów je przez Najświętszy Sakrament, spraw, aby także
nasze ciało znalazło w nim pomoc w życiu
doczesnym i zadatek nieśmiertelności.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 3 kwietnia
Ant. na Wejście Panie, modlę się do Ciebie
w czasie łaski, o Boże. Wysłuchaj mnie w
Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej
wierności.

Kolekta Boże, Ty nagradzasz sprawiedliwych, a pokutującym grzesznikom udzielasz
przebaczenia, wysłuchaj nasze błagania i
udziel nam odpuszczenia grzechów, które
wyznajemy. Przez naszego Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Iz 49:8-15/J 5:17-30
R/. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Ja jestem zmartwychwstaniem i
życiem, * kto wierzy we mnie, nie um-		
rze na wieki.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
niech moc tej Ofiary oczyści nas ze skutków grzechu, niech odnowi nasze życie i
przyniesie nam zbawienie. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Bóg nie posłał swego Syna na
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by
świat został przez Niego zbawiony.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
nie dopuść, aby przyjęcie Najświętszego
Sakramentu stało się powodem oskarżenia
dla Twoich wiernych, skoro dałeś go jako
lekarstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 4 kwietnia
Ant. na Wejście Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego
potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza.

Kolekta Pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, niech Twoi słudzy
oczyszczeni przez pokutę i uświęceni
przez pełnienie dobrych uczynków, wiernie zachowują Twoje przykazania, aby z
czystym sercem mogli obchodzić święta
wielkanocne. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Wj 32:7-14/J 5:31-47

R/. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; * każdy, 		
kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
Ty znasz naszą słabość, spraw, niech Ofiara,
którą składamy, oczyści nas od wszelkiego
zła i zawsze broni. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Ant. na Kom. Umieszczę swe prawo w głębi
ich wnętrza i wypiszę na ich sercu. Będę
ich Bogiem, oni zaś będą Moim ludem.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
niech Sakrament, który przyjęliśmy oczyści
nas i uwolni od wszelkich grzechów, jakie
obciążają nasze sumienia, abyśmy mogli
się radować pełnią Twojej łaski. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 5 kwietnia
Ant. na Wejście Wybaw mnie, Boże, w imię
Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy,
Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń
ucha na słowa ust moich.

Kolekta Boże, Ty udzielasz duchowej
pomocy nam, słabym ludziom, spraw,
abyśmy z radością przyjęli łaskę odnowy
i świadczyli o niej przez gorliwe życie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Mdr 2:1a, 12-22/J 7:1-2, 10, 25-30
R/. Pan zawsze bliski dla skruszonych w 		
sercu.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie samym chlebem żyje człowiek,* 		
lecz każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, niech ta święta Ofiara uwolni nas
swoją poteżną mocą od grzechów, i sprawi,
abyśmy w większej czystości obchodzili
misterium paschalne, które jest jej źródłem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
W Chrystusie mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie
grzechów według bogactwa Jego łaski.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, Najświętszy Sakrament oznacza przejście od
Starego do Nowego Przymierza, spraw,
abyśmy porzucili stare grzeszne przyzwyczajenia i odnowili się w świętości. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
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Sobota, 6 kwietnia
Ant. na Wejście Ogarnęły mnie fale śmierci,
oplotły mnie pęta otchłani. Wzywałem Pana
w moim utrapieniu, i głos mój usłyszał ze
swojej świątyni.

Kolekta Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami, bo bez Twojej pomocy nie
możemy się Tobie podobać. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Jer 11:18-20/J 7:40-53
R/. Panie, mój Boże, Tobie zaufałem.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i
szlachetnym zatrzymują słowo Boże *
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Modl. nad Darami Wszechmogący
Boże, daj się przebłagać naszymi darami i
skieruj ku sobie naszą oporną wolę. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka
niepokalanego i bez skazy.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
Najświętszy Sakrament nas oczyści i przez
swoje działanie uczyni miłymi Tobie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 8 kwietnia
Ant. na Wejście Zmiłuj się nade mną, Boże,
bo prześladuje mnie człowiek, uciska mnie
w nieustannej walce.

Kolekta Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem;
spraw, abyśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia rozpoczęli nowe życie i w ten sposób
przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 or 13:41c-62/J 8:1-11
R/. Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz pragnę, aby się nawrócił i 		
miał życie.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
daj nam, zgromadzonym na sprawowanie
eucharystycznej Ofiary, radośnie złożyć
na Twoim ołtarzu serca oczyszczone przez
pokutę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom.
Niewiasto, nikt ciebie nie
potępił? Nikt, Panie. I Ja ciebie nie
potępiam, od tej chwili już nie grzesz.

Modl. po Kom. Umocnieni łaską Najświętszego Sakramentu, prosimy Cię, Boże,
oczyść nas ze złych skłonności, abyśmy
naśladując Chrystusa, zdążali do Ciebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 9 kwietnia
Ant na Wejście Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Kolekta Wszechmogący Boże, daj nam
wytrwale pełnić Twoją wolę, aby w naszych
czasach lud Tobie służący wzrastał w liczbę
i zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków.

Lb 21:4-9/J 8:21-30
R/. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest
Chrystus, * każdy, kto Go znajdzie, 		
będzie żył na wieki.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
składamy Tobie przebłagalną Ofiarę, abyś
litościwie odpuścił nam grzechy i sam
pokierował niestałymi sercami. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Gdy zostanę wywyższony nad
ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
spraw, aby wytrwały udział w Twoich
misteriach zbliżał nas do Ciebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 10 kwietnia

Ant. na Wejście O Panie, wybawicielu mój od
ludzi pełnych gniewu, Ty mnie wyniesiesz
ponad moich przeciwników i oswobodzisz
od człowieka niegodziwego.

Kolekta Miłosierny Boże, Ty sam pobudzasz nas do służenia Tobie, oświeć serca
Twoich dzieci, oczyszczone przez pokutę
i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Dn 3:14-20, 91-92, 95/J 8:31-42
R/. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
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Chwała Tobie, Słowo Boże.
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i
szlachetnym zatrzymują słowo Boże *
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze, od
Ciebie pochodzą dary, które składamy ku
Twojej chwale, przemień je w Sakrament
uzdrawiający nasze dusze. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Bóg nas przeniósł do królestwa
swego umiłowanego Syna, w którym mamy
odkupienie, odpuszczenie grzechów.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
niech przyjęty Sakrament przyniesie nam
uzdrowienie, niech oczyści nasze serca
ze złych skłonności i utwierdzi nas w
przyjaźni z Tobą. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Czwartek, 11 kwietnia
Św. Stanisława bm

Ant. na Wejście
Świadczyłem o Twych
nakazach wobec królów, a nie wstydziłem
się, i rozważałem Twoje przykazania, które
umiłowałem.

Kolekta Wszechmogący Boże, święty
Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc
Twojej chwały padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Rdz 17:3-9/J 8:51-59
R/. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
niech Ofiara, którą składamy wspominając
zwycięstwo świętego Stanisława, biskupa,
zapali w nas ogień Twojej miłości i pomoże
nam osiągnąć nagrodę obiecaną wytrwałym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ja jestem dobrym Pasterzem,
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Alleluja.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
niech udział w Uczcie eucharystycznej
umocni i pomnoży łaskę we wszystkich,
którzy oddają cześć świętemu Stanisławowi, biskupowi, aby zachowali nienaruszony
dar wiary i szli drogą zbawienia, którą
wskazywał. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Piątek, 12 kwietnia
Ant. na Wejście Zmiłuj się nade mną, Panie,
bo żyję w udręce, wyrwij mnie z rąk wrogów
i prześladowców, Panie, niech nie doznam
zawodu.

Kolekta Wszechmogący i miłosierny
Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól
nas z więzów grzechu, w który popadliśmy
wskutek naszej słabości. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Jer 20:10-13/J 10:31-42
R/. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. * Ty masz słowa życia wiecznego.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
spraw, abyśmy godnie zbliżali się do
Twojego ołtarza i przez wierny udział w
Najświętszej Ofierze osiągnęli zbawienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Jezus w swoim ciele poniósł
nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy
przestali być uczestnikami grzechów, a
żyli dla sprawiedliwości, krwią Jego ran
zostaliśmy uzdrowieni.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
przyjęty Sakrament zawsze, nas broni i
oddala od nas wszystko, co może nam
szkodzić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 13 kwietnia
Ant. na Wejście Panie, nie stój z daleka, pomocy moja, śpiesz mi na ratunek. Jestem
robak, a nie człowiek, pośmiewisko dla
ludzi i wzgarda pospólstwa.

Kolekta Boże, Ty zawsze działasz dla
zbawienia ludzi, teraz jednak hojniej
udzielasz łaski Twojemu ludowi, wejrzyj na
wszystkich, których wybrałeś, i udziel swojej pomocy katechumenom i ochrzczonym.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Ez 37:21-28/J 11:45-57
R/. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy
i uczyńce sobie nowe serce i nowego 		
ducha.
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Modl. nad Darami
Wszechmogący
wieczny Boże, Ty przez sakrament chrztu
odradzasz do życia wiecznego tych, którzy
w Ciebie wierzą, przyjmij dary i modlitwy
sług Twoich, spełnij ich ufne pragnienia i
odpuść im grzechy. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Ant. na Kom. Chrystus został wydany, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże, Ty
nas karmisz Najświętszym Ciałem i Krwią
Twojego Syna; pokornie Cię błagamy, abyś
nam dał udział w Twoim boskim życiu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
15 kwietnia

Ant. na Wejście Rozpraw się, Panie, z tymi
którzy mnie krzywdzą, uderz na moich
napastników. Chwyć puklerz i tarczę i
powstań mi na pomoc, Panie, potężny mój
Wybawicielu.

Kolekta Wszechmogący Boże, z powodu
własnej słabości upadamy w grzechy, daj
nam nowe życie przez zasługi Twojego
jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Iz 42:1-7/ J 12:1-11
R/. Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Witaj, nasz Królu i Zbawicielu,
Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
wejrzyj na sakramentalną Ofiarę przez nas
składaną i spraw, aby Męka Chrystusa, przez
którą uwolniłeś nas od potępienia, przyniosła nam życie wieczne. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Panie, nie ukrywaj przede mną
swojego oblicza w dniu mego utrapienia.
Nakłoń ku mnie Twe ucho w dniu, w którym
Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, nawiedź
swoich wiernych i otocz czujną miłością ich
serca, uświęcone przez Eucharystię, aby z
Twoją pomocą strzegli zbawiennych darów,
które otrzymali dzięki Twojemu miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek Wielkiego Tygodnia
16 kwietnia

Ant. na Wejście Nie wydawaj mnie, Panie,
na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw
mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci,
którzy dyszą gwałtem.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
daj nam tak sprawować misteria Męki
Pańskiej, abyśmy mogli otrzymać Twoje
przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Iz 49:1-6/ J 13:21-33, 36-38
R/. Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Witaj nasz Królu, posłuszny woli Ojca,*
jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij łaskawie Ofiarę Twoich wiernych,
i doprowadź ich do pełni zbawienia,
którego zadatek otrzymują w świętych
darach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Bóg nie oszczędził własnego
Syna, lecz wydał Go za nas wszyskich.

Modl. po Kom. Posileni Chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię, miłosierny
Boże, spraw, aby Sakrament, który jest
naszym pokarmem na ziemi, zapewnił nam
udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Środa Wielkiego Tygodnia
17 kwietnia

Ant. na Wejście Na imię Jezus niech się
zgina każde kolano istot niebieskich,
ziemskich i podziemnych, gdyż Pan stał się
posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć
krzyżowa; dlatego Jezus Chrystus jest
Panem ku chwale Boga Ojca.

Kolekta Boże, Ty chciałeś, aby Twój
Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana, spraw, abyśmy
wiernie Tobie służyli i dostąpili łaski zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Iz 50:4-9a/Mt 26:14-25
R/. W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.
Chwała Tobie, Słowo Boże.

Witaj, nasz Królu i Zbawicielu,
Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij złożone dary i spraw łaskawie,
abyśmy przez miłość wniknęli w tajemnicę
Męki Twojego Syna, którą sprawujemy
w świętych obrzędach. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
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Ant. na Kom. Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje
życie na okup za wielu.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
umocnij w naszych sercach wiarę, że przez
doczesną śmierć Twojego Syna, której
znakiem jest eucharystyczna Ofiara, dałeś
nam życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
TRIDUUM PASCHALNE
- oddzielny tom
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
22 kwietnia

Ant. na Wejście Chrystus zmartwychwstał,
jak zapowiedział, radujmy się wszyscy,
ponieważ króluje na wieki. Alleluja.
Albo: Wprowadził was Pan do ziemi opływającej mlekiem i miodem, aby prawo Pańskie
zawsze było na waszych ustach. Alleluja.

Kolekta
Boże, Ty przez chrzest
nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła, spraw, aby Twoi wierni
przestrzegali w życiu zobowiązań wy
pływających z sakramentu, który z wiarą
przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrys
tusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Dz 2:14, 22-32/Mt 28:8-15
R/. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij łaskawie dary swojego
ludu, i spraw, aby odrodzony przez wiarę
i chrzest święty osiągnął szczęście bez
końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nie ma
już nad Nim władzy. Alleluja.

Modl. po Kom.
Boże, Ty nas wprowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego
zbawienia, spraw, niech wielkanocne
Sakramenty pomnożą w naszych duszach
łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich
darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wtorek w Oktawie Wielkanocy
23 kwietnia

Ant. na Wejście Pan ich napoił wodą mądrości, tak ich umocnił, że się nie zachwieją; i
na wieki ich wywyższy. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty przez wielkanocną
ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi
zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich
darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł
radość życia wiecznego, której pozwalasz
mu kosztować na ziemi. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Dz 2:36-41/J 20:11-18
R/. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij łaskawie dary swoich wiernych
i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali
otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecz
nej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w
górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy
Boga, dążcie do tego, co w górze. Alleluja.

Modl. po Kom. Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, i przygotuj do wiecznego
szczęścia serca Twoich wiernych, którym
udzieliłeś wielkiej łaski chrztu świętego.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa w Oktawie Wielkanocy
24 kwietnia

Ant. na Wejście
Pójdźcie błogosławieni
Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia
świata. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty co roku dajesz nam
przeżywać radość z uroczystości Zmartwych
wstania Pańskiego, spraw łaskawie, abyśmy
przez święta, które obchodzimy na ziemi,
doszli do szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Dz 3:1-10/Łk 24:13-35
R/. Niech się weselą szukajacy Pana. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.
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Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
przyjmij Ofiarę, przez którą Twój Syn nas
odkupił, i udziel nam zdrowia duszy i ciała.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Uczniowie poznali Pana Jezusa
przy łamaniu chleba. Alleluja.

przymierze, spraw, aby nasze uczynki
zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Modl. po Kom. Prosimy Cię, Boże, niech
udział w paschalnym misterium Twojego
Syna oczyści nas z pozostałości dawnej
winy i przemieni w nowe stworzenie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Dz 4:1-12/J 21:1-14
R/. Kamień wzgardzony stał się funda-		
mentem. lub: Alleluja.
Alleluja: Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

Czwartek w Oktawie Wielkanocy

Modl. nad Darami Najłaskawszy Boże,
przez wymianę darów dokonującą się w
wielkanocnej Ofierze uwolnij nas od przy
wiązania do świata i daj nam pragnienie
nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

25 kwietnia

Ant. na Wejście Zgodnie wychwalali zwycięską rękę Twoją, Panie, mądrość bowiem
otworzyła usta niemych, a języki niemowląt
uczyniła wymownymi. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty zjednoczyłeś różne
narody w wyznawaniu Twojego imienia,
spraw, aby wszyscy ochrzczeni zachowali
jedność wiary w sercach i miłość w uczynkach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Dz 3:11-26/Łk 24:35-48
R/. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
lub: Alleluja.
Alleluja: Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
przyjmij łaskawie dary, które składamy jako
dziękczynienie za łaski udzielone nowo
ochrzczonym i z prośbą o Twoją pomoc.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Jesteście ludem odkupionym
opowiadajcie dzieła potęgi Tego, który
was wezwał z ciemności do swojego prze
dziwnego światła. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc
w życiu doczesnym i wyjednał nam wiecz
ną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek w Oktawie Wielkanocy
26 kwietnia

Ant. na Wejście Pan wyprowadził swój lud
z niewoli i wprowadził go do ziemi swej
świętej. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty przez misterium paschalne pojednałeś
ludzkość ze sobą i zawarłeś z nią nowe

Ant. na Kom. Jezus powiedział do swoich
uczniów: Chodźcie, posilcie się. Wziął
chleb i podał uczniom. Alleluja.

Modl. po Kom. Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych,
których odkupiłeś przez mękę Twojego
Syna, i spraw, aby trwali w radości z Jego
zmartwychwstania. Który żyje i króluje na
wieki wieków.
Sobota w Oktawie Wielkanocy
27 kwietnia

Ant. na Wejście Pan wyprowadził lud swój
z radością, z weselem wywiódł swoich
wybranych. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty w swojej dobroci pom
nażasz szeregi wierzącego w Ciebie ludu,
wejrzyj na Twoich wybranych, których
odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego
i udziel im wiecznego szczęścia. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Dz 4:13-21/J 21:1-14
R/. Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś.
lub: Alleluja.
Alleluja: Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej
Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Wszyscy, którzy zostaliście
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście
się w Chrystusa. Alleluja.
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Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś
przez Sakramenty dające życie wieczne,
i doprowadź go do chwalebnego zmart
wychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 29 kwietnia
Św. Katarzyny ze Sieny

Ant. na Wejście Oto dziewica mądra, jedna
z liczby roztropnych, która wyszła na spotkanie Chrystusa z płonącą lampą. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący Boże, święta
Katarzyna ze Sieny rozważając Mękę
Pańską i służąc Twojemu Kościołowi,
płonęła miłością ku Tobie, spraw za jej
wstawiennictwem, abyśmy się zjednoczyli
z misterium Chrystusa i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Dz 4:23-31/J 3:1-8
R/. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
Alleluja: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co
w górze, *gdzie przebywa Chrystus,
zasiadający po prawicy Boga.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij zbawienną Ofiarę, którą składamy
obchodząc wspomnienie świętej Katarzyny,
i spraw, abyśmy pod wpływem jej nauki
gorliwiej wielbili Ciebie, prawdziwego
Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Jeżeli chodzimy w światłości,
tak jak Bóg trwa w światłości, wtedy mamy
jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew
Jezusa Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy eucharystyczny Pokarm, który podtrzymywał nawet doczesne życie świętej
Katarzyny, niech on nam zapewni życie
wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 30 kwietnia
Ant. na Wejście Weselmy się i radujmy, i
dajmy chwałę Bogu, bo zakrólował Pan,
nasz Bóg wszechmogący. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący Boże, Ty w
Sakramentach wielkanocnych dałeś nam
zadatek nowego życia, spraw, abyśmy głosili
moc Chrystusa zmartwychwstałego i mogli
uczestniczyć w Jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Dz 4:32-37/J 3:7-15
R/. Pan Bóg króluje, pełen majestatu. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Trzeba, by wywyższono Syna 		
Człowieczego, * aby każdy, kto w 		
Niego wierzy, miał życie wieczne.

Modl. nad Darami
Panie, nasz Boże,
spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej
Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej
radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Trzeba było, aby Chrystus
cierpiał i zmartwychwstał i tak wszedł do
swojej chwały. Alleluja.

Modl. po Kom.
Boże, nasz Ojcze,
wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w
tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc
w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 1 maja
Św. Józefa Rzemieślnika
Ant. na Wejście
Szczęśliwy człowiek,
który służy Panu i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie,
alleluja.

Kolekta Boże, Stwórco wszechświata,
Ty nałożyłeś na ludzi obowiązek pracy,
spraw, abyśmy za przykładem świętego
Józefa i pod jego opieką wykonywali prace,
które nam powierzasz, i otrzymali nagrodę
przez Ciebie obiecaną. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

Dz 5:17-26/Mt 13:54-58
R/. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Tak Bóg umiłował swiat, że dał swo-		
jego Syna Jednorodzonego, * każdy, 		
kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

M odl . nad D arami
Boże, źródło
wszelkiego dobra, wejrzyj na dary, które
Tobie składamy, obchodząc wspomnienie
świętego Józefa, i spraw, niech ta Ofiara
zapewni nam Twoją pomoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Wszystko, cokolwiek działacie
słowem lub czynem, wszystko czyńcie w
imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu
przez Niego, alleluja.
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Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, posileni sakramentalnymi Darami pokornie Cię
prosimy, abyśmy za przykładem świętego
Józefa świadczyli o miłości, którą wlałeś w
nasze serca, i cieszyli się owocami trwałego
pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 2 maja
Św. Atanazego

Ant. na Wejście Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, a ci, którzy nauczyli wielu
sprawiedliwości, będą świecić jak gwiazdy
na wieki. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty wybrałeś świętego Atanazego, biskupa,
na obrońcę wiary w bóstwo Twojego Syna,
spraw, abyśmy dzięki jego nauce i opiece
coraz lepiej Ciebie poznawali i goręcej
miłowali. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Dz 5:27-33/J 3:31-36
R/. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie 		
ujrzałeś; * błogosławieni, którzy nie 		
widzieli, a uwierzyli.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
wejrzyj na dary, które składamy obchodząc
wspomnienie świętego Atanazego, spraw,
abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę
i przez świadectwo złożone Ewangelii
osiągnęli zbawienie. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
A nt . na K om . My głosimy Chrystusa
ukrzyżowanego, Chrystusa, który jest Bożą
mocą i Bożą mądrością. Alleluja.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
przez ten Sakrament udzielaj zawsze życia i siły Twojemu Kościołowi, który w
łączności ze świętym Atanazym wyznaje
prawdziwe bóstwo Twojego Syna. Który
żyje i króluje na wieki wieków.
Piątek, 3 maja

Św. Jakuba i Filipa
Ant. na Wejście
Bóg z miłości wybrał
świętych Apostołów Filipa i Jakuba i dał
im wieczną chwałę. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty co roku pozwalasz
nam przeżywać radość ze święta Apostołów Filipa i Jakuba, za ich wstawiennictwem daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, abyśmy mogli

na wieki oglądać Twoją chwałę. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
1 Kor. 15:1-8/J 14:6-14
R/. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
lub: Alleluja.
Alleluja: Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij dary, które składamy w
święto apostołów Filipa i Jakuba, i spraw,
abyśmy służyli Tobie w pobożności czystej
i bez skazy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Panie, pokaż nam Ojca, a to
nam wystarczy. Filipie, kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, przez
Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy,
oczyść nasze umysły, abyśmy jak apostołowie Filip i Jakub oglądali Ciebie w
Twoim Synu i mogli posiąść życie wieczne.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
NMP Królowej Polski (w Polsce)
Ant. na Wejście Wielki znak ukazał się na
niebie: Niewiasta obleczona w słońce i
księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie
wieniec, z gwiazd dwunastu.

Kolekta
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby
za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej,
religia nieustannie cieszyła się wolnością, a
ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Ap 11:19a; 12:1, 3-6a, 10ab/J 19:25-27
R/. Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Alleluja: Jezus powiedział do ucznia:"Oto 		
Matka twoja", * i od tej godziny 		
uczeń wziął Ją do siebie.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
wejrzyj litościwie na modlitwy i ofiary swojego ludu, i za wstawiennictwem Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Polski, spraw,
abyśmy sami stali się wieczystym darem
dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom.
Najdostojniejsza Królowo
świata, Maryjo, zawsze Dziewico, która
porodziłaś Chrystusa Pana, Zbawiciela
wszystkich ludzi, wypraszaj nam pokój i
zbawienie.
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Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, oddając
cześć Najświętszej Maryi Pannie, Królowej
Polski, przyjęliśmy Sakrament odkupienia,
spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską
i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Sobota, 4 maja
Ant. na Wejście Jesteście ludem odkupionym, opowiadajcie dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do swojego
przedziwnego światła. Alleluja.

K olekta
Boże, Ty nam zesłałeś
Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą
wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Dz. 6:1-7/J 6:16-21
R/. Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Zmartwychwstał Chrystus, który 		
wszystko stworzył * i zlitował się nad
		ludźmi.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, i spraw, byśmy sami stali
się wieczystym darem dla Ciebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ojcze, chcę, aby ci, których Mi
dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem,
aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś.
Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas posiliłeś
sakramentalnymi Darami, pokornie Cię
błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn
polecił nam składać na swoją pamiątkę,
przyczyniła się do wzrostu naszej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 6 maja
Ant. na Wejście Zmartwychwstał Dobry
Pasterz, który oddał życie za swoje owce
i umarł, aby nas zbawić. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty ukazujesz błądzącym
światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić
na drogę sprawiedliwości; spraw, niech ci,
którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą
wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a
zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jednoś-

ci Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Dz 6:8-15/J 6:22-29
R/. Błogosławieni słuchający Pana. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Nie samym chlebem żyje człowiek,*
		lecz każdym słowem, które pocho-		
dzi z ust Bożych.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy
i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, abyśmy
godnie uczestniczyli w Sakramentach, które
są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Pokój zostawiam wam, pokój
mój wam daję. Nie tak jak daje świat, Ja
wam daję. Alleluja.

Modl. po Kom. Wszechmogący, wieczny
Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa
odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż
w nas owoce wielkanocnego Sakramentu
i umocnij nasze serca Pokarmem dającym
zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 7 maja
Ant. na Wejście Chwalcie naszego Boga,
wszyscy którzy się Go boicie, mali i wielcy,
bo nastało zbawienie, potęga i władza Jego
Pomazańca. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa dla odrodzonych z wody i
Ducha Świętego, umocnij w łasce swoich
wiernych, aby oczyszczeni z wszystkich
grzechów osiągnęli dobra przez Ciebie
obiecane. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Dz. 7:51–8:1a/J 6:30-35
R/. W ręce Twe Panie, składam ducha 		
mego. lub: Alleluja.
Alleluja: Ja jestem chlebem życia. * Kto do 		
Mnie przychodzi, nie będzie łaknął.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij święteczne dary Kościoła, i skoro
dałeś mu powód do tak wielkiego wesela,
udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Jeżeli umarliśmy razem z
Chrystusem, wierzymy, że z Nim również
żyć będziemy. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś
przez Sakramenty dające życie wieczne,
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i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Środa, 8 maja
Ant. na Wejście Niech moje usta będą pełne
Twojej chwały. Rozradują się moje wargi,
gdy będę Ci śpiewał. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący Boże, przybądź z pomocą Twoim przybranym dzieciom, które obdarzyłeś łaską wiary, i daj
im również udział w zmartwychwstaniu
Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Dz. 8:1b-8/J 6:35-40
R/. Niech cała ziemia chwali swego Pana. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Kaźdy, kto wierzy w Syna Bożego, 		
ma życie wieczne, * a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
spraw, abyśmy zawsze składali Tobie
dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej Ofiary, niech nieustanne działanie
łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem
wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Ant. na Kom. Chrystus zmartwychwstał i
oświecił tych, których odkupił krwią swoją.
Alleluja.

Modl. po Kom.
Boże, nasz Ojcze,
wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w
tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam
wieczną radość. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Czwartek, 9 maja

Ant. na Wejście
Będę śpiewał na cześć
Pana, który wspaniale swą potęgę okazał.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa,
Jemu zawdzięczam moje ocalenie. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją
ojcowską dobroć, spraw, abyśmy gorliwiej korzystali z Twojej łaski i uwolnieni
z mroków błędu całym sercem przylgnęli
do prawdy. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Dz 8:26-40/J 6:44-51
R/. Niech cała ziemia chwali swego Pana.
lub: Alleluja.

Alleluja: Ja jestem chlebem żywym, który 		
zstąpił z nieba. * Jeśli ktoś spożywa 		
ten chleb, będzie żył na wieki.

Modl. nad Darami Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej
Ofierze, czynisz nas uczestnikami swej boskiej
natury, spraw prosimy, abyśmy poznawszy
Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze
życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Chrystus umarł za wszystkich
po to, aby ci, co żyją nie żyli dla siebie,
lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą Swojemu ludowi, który
nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem,
spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził
nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 10 maja
Ant. na Wejście Baranek zabity jest godzien
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i
cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący Boże, Ty nam
dałeś poznać tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego; niech Twój Duch miłości
sprawi, abyśmy powstali do nowego życia.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Dz 9:1-20/J 6:52-59
R/. Całemu światu głoście Ewangelię. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Kto spożywa moje Ciało i Krew
		moją pije, * trwa we Mnie, a Ja w nim
jestem.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
uświęć te dary, złożone jako znak ofiary
duchowej, i spraw, byśmy sami stali się
wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrys
tusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Chrystus był ukrzyżowany,
zmartwychwstał i nas odkupił. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas posiliłeś
sakramentalnymi Darami, pokornie Cię
błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn
polecił nam składać na swoją pamiątkę,
przyczyniła się do wzrostu naszej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 11 maja
Ant. na Wejście Razem z Chrystusem zostaliście pogrzebani w chrzcie, w Nim także
zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc
Boga, który Go wskrzesił. Alleluja.
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Kolekta Boże, Ty wierzących w Ciebie
obdarzyłeś nowym życiem w sakramencie
chrztu świętego, otaczaj odrodzonych w
Chrystusie nieustanną opieką, aby odpierali
ataki złego ducha i zachowali Twoją łaskę.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Dz 9:31-42/J 6:60-69
R/. Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie		
dary? lub: Alleluja.
Alleluja: Słowa Twoje, Panie, są duchem
i życiem.* Ty masz słowa życia wiecznego.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych,
i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali
otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ojcze, proszę za nimi, aby
wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Alleluja.

Modl. po Kom. Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych,
których odkupiłeś przez Mękę Twojego
Syna, i spraw, aby trwali w radości z Jego
zmartwychwstania. Który żyje i króluje na
wieki wieków.
Poniedziałek, 13 maja
NMP Fatimskiej

Ant. na Wejście Wielki znak ukazał się na
niebie. Niewiasta obleczona w słońce i
księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie
wieniec z gwiazd dwunastu. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty Rodzicielkę Twojego
Syna ustanowiłeś także naszą Matką, spraw,
abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na
modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz
skuteczniej szerzyć królestwo Chrystusa.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Dz 11:1-18/J 10:1-10
R/. Boga żywego pragnie dusza moja.
lub: Alleluja.
Alleluja: Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie 		
znają.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem
Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje
słowa i zachowywali je w naszych sercach.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Jezus, wisząc na krzyżu, rzekł
do swojej Matki: Oto syn Twój. Następnie
rzekł do ucznia, którego miłował: Oto Matka
twoja. Alleluja.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, w
Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy
zadatek odkupienia i życia, pokornie Cię
prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił
Dobrą Nowinę wszystkim narodom i
napełniał świat darami Ducha Świętego.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 14 maja
Św. Macieja, Apostoła
Ant. na Wejście Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc
przynosili i by trwał wasz owoc. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty dołączyłeś świętego
Macieja do grona Apostołów, za jego wstawiennictwem otaczaj nas swoją miłością i
przyjmij do wspólnoty wybranych. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Dz 1:15-17, 20-26/J 15:9-17
R/. Wśród książąt ludu Pan Bóg go 		
posadził. lub: Alleluja.
Alleluja: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem,* abyście szli i owoc przynosili.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
przyjmij dary złożone w święto Macieja
Apostoła, i przez tę ofiarę utwierdź nas w
swojej łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem. Alleluja.

Modl. po Kom.
Boże, nasz Ojcze,
napełniaj nas nieustannie Twoimi darami
i za wstawiennictwem świętego Macieja Apostoła przyjmij nas do wspólnoty
świętych w światłości. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Środa, 15 maja
Ant. na Wejście Będę Cię, Panie, chwalił
wśród narodów, będę głosił swym braciom
Twoje imię. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący Boże, Ty jesteś życiem wiernych, chwałą pokornych
i szczęściem sprawiedliwych, wysłuchaj
naszego błagania i obdarz nas hojnie
obiecaną łaską. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
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i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków.

Dz 12:24–13,5a/J 12:44-50
R/. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, 		
Boże. lub: Alleluja.
Alleluja: Ja jestem światłością świata. * Kto
idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Modl. nad Darami Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w
tej Ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej
boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy
Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze
życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ja was wybrałem ze świata i
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc
przynosili, i by trwał wasz owoc. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który
nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem,
spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził
nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 16 maja
Św. Andrzeja Boboli

Ant. na Wejście Boże, gdy szedłeś przed
Twoim ludem, otworzyłeś mu drogę i z
nim przebywałeś, zadrżała ziemia, niebo
deszcz zesłało. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę
większą godnością niż w dziele stworzenia,
prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski w
tych, których odrodziłeś przez sakrament
chrztu świętego. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Kolekta (Św. Andrzeja Boboli) Boże, Ty przez
śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić
swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy
gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej,
Męczennik. Przez naszego Pana...

Ant. na Kom. Oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Alleluja.

Modl. po Kom. Wszechmogący, wieczny
Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa
odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż
w nas owoce wielkanocnego Sakramentu
i umocnij nasze serca pokarmem dającym
zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 17 maja
Ant. na Wejście Odkupiłeś nas, Panie, krwią
swoją, ludzi pochodzących z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś
nas królestwem naszego Boga. Alleluja.

Kolekta Boże, Tobie zawdzięczamy zbawienie i prawdziwą wolność, wysłuchaj
nasze błagania i spraw, aby odkupieni
krwią Chrystusa od Ciebie czerpali życie i
w Tobie znaleźli wieczne szczęście. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Dz 13:26-33/J 14:1-6
R/. Tyś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
lub: Alleluja.
Alleluja: Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
		jak tylko przeze Mnie.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych
i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali
otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecz
nej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Chrystus, nasz Pan, został wydany
za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych
dla naszego usprawiedliwienia. Alleluja.

Modl. po Kom. Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych,
których odkupiłeś przez Mękę Twojego
Syna, i spraw, aby trwali w radości z Jego
zmartwychwstania. Który żyje i króluje na
wieki wieków.
Dz. 13:13-25/J 13:16-20
Sobota, 18 maja
R/. Na wieki będę sławił łaski Pana. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Jezu Chryste, Ty jesteś Świadkiem
Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych; * umiłowałeś nas i przez krew
swoją uwolniłeś nas od grzechów.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy
i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, abyśmy
godnie uczestniczyli w Sakramentach, które
są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Wejście
Jesteście ludem odkupionym, opowiadajcie dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do swojego
przedziwnego światła. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący wieczny Boże, Ty
przez chrzest święty dałeś nam nowe życie,
umacniaj w nas działanie wielkanocnego
Sakramentu, abyśmy przy pomocy Twojej łaski przynosili obfite owoce chrześcijańskiego
życia i osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
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który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Dz 13:44-52/J 14:7-14
R/. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Jeżeli trwacie w nauce mojej, * jesteście prawdziwie moimi uczniami i 		
poznacie prawdę.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
uświęć te dary, złożone jako znak ofiary
duchowej i spraw, byśmy sami stali się wie
czystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Ojcze, chcę, aby ci, których mi
dałeś, byli ze mną tam, gdzie Ja jestem,
aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś.
Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas posiliłeś
sakramentalnymi Darami, pokornie Cię
błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn
polecił nam składać na swoją pamiątkę,
przyczyniła się do wzrostu naszej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 20 maja
Ant. na Wejście
Zmartwychwstał Dobry
Pasterz, który oddał życie za swoje owce
i umarł, aby nas zbawić. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty jednoczysz serca wiernych w dążeniu do Ciebie, daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego,
co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności
świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są
prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Dz 14:5-18/J 14:21-26
R/. Nie nam daj chwałę, lecz Twemu 		
imieniu. lub: Alleluja.
Alleluja: Duch Święty was wszystkiego
nauczy; * przypomni wam wszystko,
		co wam powiedziałem.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, oczyść nasze dusze,
abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej
miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Pokój zostawiam wam, pokój
mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, Ja
wam daję. Alleluja.

Modl. po Kom. Wszechmogący, wieczny
Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa

odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż
w nas owoce wielkanocnego Sakramentu
i umocnij nasze serca pokarmem dającym
zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 21 maja
Ant. na Wejście Chwalcie naszego Boga,
wszyscy, którzy się Go boicie, mali i wielcy,
bo nastało zbawienie, potęga i władza Jego
Pomazańca. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie
wieczne; umocnij naszą wiarę i nadzieję,
abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia
Twoich obietnic. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Dz 14:19-28/J 14:27-31a
R/. Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo. lub: Alleluja.
Alleluja: Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać, * aby wejść do swojej chwały.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij świąteczne dary Kościoła, i skoro
dałeś mu powód do tak wielkiego wesela,
udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Jeżeli umarliśmy razem z
Chrystusem, wierzymy, że z nim również
żyć będziemy. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś
przez Sakramenty dające życie wieczne,
i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Środa, 22 maja
Ant. na Wejście Niech moje usta będą pełne
Twojej chwały. Rozradują się moje wargi,
gdy będę Ci śpiewał. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty miłujesz niewinność
i przywracasz ją grzesznikom, zwracaj
ku sobie serca Twoich sług, wyzwolo
nych z ciemności niewiary, i nie dopuść,
aby utracili światło Twojej prawdy. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Dz 15:1-6/J 15:1-8
R/. Idźmy z radością na spotkanie Pana. 		
lub: Alleluja.
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Alleluja: Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać
będę. * Kto trwa we Mnie, przynosi 		
owoc obfity.

Modl. nad Darami
Panie, nasz Boże,
spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej
Ofiary, niech nieustanne działanie łaski od
kupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej
radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Chrystus zmartwychwstał i
oświecił tych, których odkupił krwią swoją.
Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w
życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną
radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 23 maja
Ant. na Wejście Będę śpiewał na cześć Pana,
który wspaniale swą potęgę okazał. Pan
jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu
zawdzięczam moje ocalenie. Alleluja.

Kolekta Boże, dzięki Twojej łasce grzesznicy stają się sprawiedliwi, a nieszczęśliwi
odzyskują radość, utwierdź w nas dzieło
Twojej miłości, strzeż Twoich darów i udziel
mocy do wytrwania usprawiedliwionym
przez wiarę. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Dz 15:7-21/J 15:9-11
R/. Pośród narodów głoście chwałę Pana.
lub: Alleluja.
Alleluja: Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Modl. nad Darami Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w
tej Ofierze, czynisz nas uczestnikami swej
boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy
Twoją prawdę dostosowali do niej nasze
życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Chrystus umarł za wszystkich
po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie,
lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który
nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem,
spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził
nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 24 maja
Ant. na Wejście Baranek zabity jest godzien
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i

cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący Boże, daj nam
godnie przeżywać tajemnice wielkanocne,
które z radością obchodzimy, a moc Chrystusa zmartwychwstałego, niech nam zapewni
obronę i zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Dz 15:22-31/J 15:12-17; II, 365-367
R/. Będę Cię, Panie, chwalił wśród 		
narodów. lub: Alleluja.
Alleluja: Nazwałem was przyjaciółmi, * albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
		usłyszałem od Ojca mego.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
uświęć te dary, złożone jako znak ofiary
duchowej i spraw, byśmy sami stali się
wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Chrystus był ukrzyżowany,
zmartwychwstał i nas odkupił. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas posiliłeś
sakramentalnymi Darami, pokornie
Cię błagamy, aby ofiara, którą Twój Syn
polecił nam składać na swoją pamiątkę,
przyczyniła się do wzrostu naszej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 25 maja
Ant. na Wejście Razem z Chrystusem zostaliście pogrzebani w chrzcie, w Nim także
zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc
Boga, który Go wskrzesił. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty w sakramencie chrztu obdarzyłeś nas
życiem nadprzyrodzonym i razem z łaską
uświęcającą dałeś nam nadzieję nieśmiertelności, spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli
do pełnej chwały. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Dz 16:1-10/J 15:18-21
R/. Niech cała ziemia śpiewa swemu 		
Panu. lub: Alleluja.
Alleluja: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego co w 		
górze, * gdzie przebywa Chrystus, 		
zasiadający po prawicy Boga.

Modl. nad Darami Panie Boże, przyjmij
łaskawie dary Twoich wiernych, i spraw,
aby pod Twoją opieką zachowali otrzyma
ną łaskę i doszli do radości wiecznej. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
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Ant. na Kom. Ojcze, proszę za nimi, aby
wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. Alleluja.

Modl. po Kom. Miłosierny Boże, otaczaj
opieką swoich wiernych, których odkupiłeś
przez Mękę Twojego Syna, i daj im udział
w chwale Chrystusa zmartwychwstałego.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
Poniedziałek, 27 maja
Ant. na Wejście Chrystus powstawszy z
martwych, więcej już nie umiera, śmierć
nie ma już nad nim władzy. Alleluja.

Kolekta Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych mis
teriów, przynosiła owoce w ciągu całego
naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Dz 16:11-15/J 15:26-16:4, II, 379-380
R/. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Świadectwo o Mnie da Duch 		
Prawdy i wy także świadczyć będziecie.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij świąteczne dary Kościoła, i skoro
dałeś mu powód do tak wielkiego wesela,
udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Jezus stanął pośród swoich
uczniów i rzekł do nich: Pokój wam. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na swój lud, który odnowiłeś
przez Sakramenty dające życie wieczne,
i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Wtorek, 28 maja
Ant. na Wejście Weselmy się i radujmy i
dajmy chwałę Bogu, bo zakrólował Pan, nasz
Bóg wszechmogący. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty przywróciłeś młodość
ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej
godności przybranych dzieci Bożych, z
ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Dz 16:22-34/J 16:5-11
R/. Zbawia mnie, Panie, moc prawicy 		
Twojej. lub: Alleluja.

Alleluja: Poślę wam Ducha Prawdy,
On doprowadzi was do całej prawdy.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej
Ofiary, niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej
radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Trzeba było, aby Chrystus
cierpiał i zmartwychwstał, i tak wszedł do
swojej chwały. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w
życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną
radość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 29 maja
Ant. na Wejście Będę Cię, Panie, chwalił
wśród narodów, będę głosił swym braciom
Twoje imię. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący Boże, obchodzimy uroczyście pamiątkę zmartwych
wstania Twojego Syna, spraw, abyśmy
dzielili radość wszystkich świętych, gdy On
przyjdzie w chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Dz 17:15; 22–18; 1/J 16:12-15

R/. Niebo i ziemia pełne chwały Twojej.
lub: Alleluja.
Alleluja: Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Parakleta, * aby z wami był na zawsze.

Modl. nad Darami Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w
tej Ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej
boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy
Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze
życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ja was wybrałem ze świata
i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili, i by trwał wasz owoc.
Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który
nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem,
spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził
nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 30 maja
Gdy Wniebowstąpienie obchodzi się w niedzielę

Ant. na Wejście Boże, gdy szedłeś przed
Twoim ludem, otworzyłeś mu drogę i z
nim przebywałeś, zadrżała ziemia, niebo
deszcz zesłało. Alleluja.
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Kolekta Boże, Ty dajesz swojemu ludowi
udział w łaskach odkupienia, spraw, abyśmy
się zawsze radowali ze zmartwychwstania
Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie
wieki wieków.

Dz 18:1-8/J 16:16-20
R/. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
lub: Alleluja.
Alleluja: Nie zostawię was sierotami,
powrócę do was i rozraduje się 		
serce wasze.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy
i dary ofiarne, oczyść nasze dusze, abyśmy
godnie uczestniczyli w Sakramentach, które
są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Alleluja.

Modl. po Kom. Wszechmogący, wieczny
Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa
odrodziłeś nas do życia wiecznego, pomnóż
w nas owoce wielkanocnego Sakramentu
i umocnij nasze serca pokarmem dającym
zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 31 maja
Nawiedzenie N.M.P.

Ant. na Wejście Przyjdźcie i słuchajcie mnie
wszyscy, którzy czcicie Boga, opowiem, co
uczynił mej duszy.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja
Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna,
nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli
posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i
zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Sof 3:14-18 lub Rz 12:9-16b/Łk 1:39-56
R/. Wielki wśród ciebie Święty Izraela.
Alleluja: Błogosławiona jesteś, Panno
Maryjo,* która uwierzyłaś, że spełnią
się słowa powiedziane Tobie od Pana.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, Ty przyjąłeś z upodobaniem posługę
miłości, którą spełniła Matka Twojego Syna
wobec Elżbiety, przyjmij naszą Ofiarę i
daj nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Ant. na Kom. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił
mi Wszechmogący, święte jest Jego imię.

Modl. po Kom. Boże, niech Cię uwielbia Twój Kościół za wielkie rzeczy, które
uczyniłeś dla wiernych, i jak święty Jan
Chrzciciel z radością odczuł obecność
Zbawiciela przed Jego narodzeniem, tak
niech Twój lud z weselem przyjmuje w tym
Sakramencie zawsze żyjącego Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Sobota, 1 czerwca
Św. Justyna

Ant. na Wejście Bezbożni opowiadali mi
baśnie, lecz one są niczym wobec Twojego
Prawa. Ja zaś świadczyłem o Twoich rozkazach wobec królów, a nie wstydziłem się.

Kolekta
Boże, Ty przez szaleństwo
krzyża dałeś świętemu Justynowi, męczennikowi, głębokie poznanie Jezusa Chrystusa, spraw, za jego wstawiennictwem,
abyśmy odrzucili otaczające nas błędy i
utwierdzili się w wierze. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Dz 18:23-28/J 16:23b-28
R/. Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.
lub: Alleluja.
Alleluja: Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem, * znowu opuszczam świat
i idę do Ojca.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, spraw, abyśmy godnie uczestniczyli
w Misterium eucharystycznym, którego z
nieustraszonym męstwem bronił święty
Justyn. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Postanowiłem będąc wśród
was, nie znać niczego więcej, jak tylko
Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.

Modl. po Kom. Pokrzepieni Pokarmem
eucharystycznym pokornie błagamy Cię,
Boże, abyśmy posłuszni naukom świętego
Justyna, męczennika, zawsze składali
dziękczynienie za otrzymane dary. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 3 czerwca

Św. karola Lwangi i Towarzyszy
Ant. na Wejście Na ziemi święci męczennicy przelali krew za Chrystusa, dlatego
osiągnęli wieczną nagrodę w niebie.
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Kolekta Boże, Ty sprawiłeś, że krew
męczenników stała się nasieniem chrześcijan, daj aby rola Twojego Kościoła zroszona krwią świętych, Karola Lwangi i jego
Towarzyszy, przyniosła obfite plony. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Dz 19:1-8/J 16:29-33
R/. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego co w 		
górze, * gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
dzięki Twojej łasce Święci Męczennicy z
Ugandy woleli umrzeć niż zgrzeszyć, przyjmij
dary, które Tobie składamy, i spraw, abyśmy
służyli przy Twoim ołtarzu Tobie całkowicie
oddani. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Ani śmierć, ani życie, ani
żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć
od miłości Chrystusa.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, wspominając zwycięstwo Świętych Męczenników z Ugandy przyjęliśmy Najświętszy
Sakrament, który obdarzył ich siłą do
zniesienia męki, spraw, aby nam dał stałość
w wierze i miłości wśród doświadczeń życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 4 czerwca
Ant. na Wejście Ja jestem pierwszy i ostatni,
i żyjący. Byłem umarły, a oto żyję na wieki
wieków. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący i miłosierny
Boże, spraw, niech Duch Święty przybę
dzie, aby w nas zamieszkać, i uczyni z nas
świątynię swojej chwały. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Dz 20:17-27/J 17:1-11a
R/. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub: Alleluja.
Alleluja: Ja będę prosił Ojca, a da wam inne-		
go Parakleta, * aby z wami byl na 		
zawsze.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij nasze modlitwy i dary, które
składamy, i przez udział w świętej Ofierze
doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Duch Święty, którego Ojciec
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co wam
powiedziałem. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas posiliłeś
sakramentalnymi Darami, pokornie Cię
błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn
polecił nam składać na swoją pamiątkę,
przyczyniła się do wzrostu naszej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 5 czerwca
Św. Bonifacego

Ant. na Wejście Oto święty, który aż do śmierci walczył w obronie prawa Bożego, nie bał
się gróźb prześladowców, bo Chrystus był
jego mocą.

Kolekta
Wszechmogący Boże, święty
Bonifacy, męczennik, głosił prawdziwą
wiarę i własną krwią ją przypieczętował,
spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy
tę wiarę wiernie zachowywali i wyznawali
całym życiem. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Dz. 20:28-38/J 17:11b-19
R/. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub: Alleluja.
Alleluja: Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
uświęć swoim błogosławieństwem złożone
dary i rozpal w nas gorącą miłość ku Tobie,
która dała świętemu Bonifacemu siłę do
pokonania cierpień ciała. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
niech przyjęty Najświętszy Sakrament da
nam tę moc duszy, dzięki której święty
Bonifacy, męczennik, wiernie Tobie służył i
odniósł zwycięstwo nad cierpieniem. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 6 czerwca
Ant. na Wejście Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali
miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej
chwili. Alleluja.

Kolekta Wszechmogący Boże, niech
Duch Święty przemieni nas wewnętrznie
swoimi darami i stworzy w nas serce
nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie
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i wypełniać Twoją wolę. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

nas oczyszczasz i odnawiasz nasze siły, spraw,
aby ta Komunia pomogła nam osiągnąć życie
wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 8 czerwca

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, i spraw, byśmy sami stali
się wieczystym darem dla Ciebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Kolekta Wszechmogący Boże, spraw,
abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, przy Twojej pomocy zachowali
ich ducha w życiu i postępowaniu. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Dz 22:30, 23:6-11/J 17:20-26
R/. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Alleluja: Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty,
		Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, * aby
		świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

Ant. na Kom. Mówię wam prawdę: Pożyteczne
jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was,
a jeżeli odejdę, poślę Go do was. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
nas oświeca Twoje słowo i niech udział w
Ofierze, którą złożyliśmy, odnowi nasze
siły, abyśmy mogli otrzymać dary Ducha
Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 7 czerwca
Ant. na Wejście Chrystus nas miłuje, przez
swoją krew uwolnił nas od naszych grze
chów, i uczynił królestwem i kapłanami
Bogu Ojcu swojemu. Alleluja.

Kolekta Boże, Ty otworzyłeś nam bramy
życia wiecznego wywyższając Chrystusa i
zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby
tak wielkie dary umocniły nasze oddanie
się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Dz 25:13-21/J 21:15-19
R/. Pan Bóg utwierdził swój tron na 		
niebiosach. lub: Alleluja.
Alleluja: Duch Święty was wszystkiego 		
nauczy, przypomni wam wszystko, 		
co wam powiedziałem.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Ci składamy,
i aby stały się Tobie miłe, ześlij Twojego
Ducha, który oczyści nasze serca. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Gdy przyjdzie Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, przez który

Ant. na Wejście Uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami,
Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.
Alleluja.

Dz 28:16-20; 30-31/J 21:20-25
R/. Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Poślę wam Ducha prawdy,
On doprowadzi was do całej prawdy.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
niech przyjdzie Duch Święty, który jest
odpuszczeniem wszystkich grzechów, i
przygotuje nasze serca na Twoje Sakramenty. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Duch Święty otoczy mnie
chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam
objawi. Alleluja.

Modl. po Kom. Boże, Ty naś doprowadziłeś od Starego do Nowego Przymierza, przyjmij łaskawie nasze prośby,
abyśmy oczyszczeni z zepsucia grzechu
odnowili się w świętości. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Poniedziałek, 10 czerwca
Msza z X niedzieli okresu zwykłego
Ant. na Wejście Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan
obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć
trwogę? Nieprzyjaciele, którzy mnie osaczają,
chwieją się i padają.

Kolekta Boże, źródło wszelkiego dobra,
wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw,
abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, i z Twoją pomocą to
wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

2 Kor 1:1-7/Mt 5:1-12
R/. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan 		
jest dobry.
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Alleluja: Cieszcie się i radujcie, * albowiem 		
wielka jest wasza nagroda w niebie.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
wejrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij
dary, które Ci składamy, i pomnóż naszą
miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Ant. na Kom. Pan jest moją opoką i twierdzą,
moim wybawicielem, Bóg jest moim
obrońcą.

Modl. po Kom. Miłosierny Boże, niech
uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi
na prawą drogę. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Wtorek, 11 czerwca
Św. Barnaby

Ant. na Wejście Sławimy świętego Barnabę, który został zaliczony do Apostołów;
był bowiem człowiekiem dobrym, pełnym
Ducha Świętego i wiary.

Kolekta
Boże, Ty przeznaczyłeś do
nawrócenia pogan świętego Barnabę, męża
pełnego wiary i Ducha Świętego, spraw,
aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie
szerzył Ewangelię Chrystusa, którą Apostoł
odważnie głosił. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Dz. 11:21-26 13:1-3/Mt 5:13-16
R/. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.
Alleluja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,* Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, uświęć swoim błogosławieństwem
nasze dary, niech one nam wyjednają
gorącą miłość, z jaką święty Barnaba niósł
poganom światło Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Już was nie nazywam sługami,
bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem
od Ojca mojego.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, oddając cześć świętemu Barnabie, apostołowi,
otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego,
pokornie Cię prosimy, abyśmy kiedyś bez
osłony oglądali Chrystusa, którego Ofiarę
sprawujemy w sakramentalnych znakach.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Środa, 12 czerwca
2 Kor 3:4-11/Mt 5:17-19
R/. Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.
Alleluja: Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
Pokłon oddajcie Jego świętej górze,
		bo Pan nasz i i Bóg jest święty.

Czwartek, 13 czerwca

Św. Antoniego z Padwy
Ant. na Wejście Duch Pański spoczywa na
mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał
mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
uzdrawiał skruszonych w sercu.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego z Padwy, znakomitego kaznodzieję i
orędownika ubogich, spraw, abyśmy za jego
wstawiennictwem prowadzili życie zgodne
z Ewangelią i we wszelkich przeciwnościach doznawali Twojej pomocy. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

2 Kor 3:15–4:1, 3-6/Mt 5:20-26
R/. Na ziemi naszej Bóg zamieszka 		
w chwale.
Alleluja: Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali, tak 		
jak ja was umiłowałem.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale, pokornie Cię
prosimy, aby wyjednały nam zbawienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
przyjęty Najświętszy sakrament przygotuje
nas do wiecznej radości, na którą święty
Antoni z Padwy zasłużył jako wierny szafarz
sakramentów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Piątek, 14 czerwca
2 Kor 4:7-15/Mt 5:20-26
R/. Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną.
Alleluja: Jawicie się jako źródło światła w
świecie, trzymajcie się mocno Słowa Życia.

Sobota, 15 czerwca
2 Kor 5:14-21/Mt 5:33-37
R/. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Alleluja: Nakłoń me serce do Twoich napomnień, obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
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Poniedziałek, 17 czerwca
(XI tydzień okresu zwykłego)

Alleluja: Otrzymaliście Ducha przybrania za
synów.* w którym wołamy: "Abba, Ojcze".

Ant. na Wejście Usłysz, Panie, kiedy głośno
wołam, Ty jesteś moją pomocą, więc mnie
nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże,
mój Zbawco.

Św. Alojzego Gonzagi

Kolekta Boże, mocy ufających Tobie,
bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas
swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny
były poddane Twoim przykazaniom. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

2 Kor 6:1-10/Mt 5:38-42
R/. Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie.
Alleluja: Twoje słowo jest pochodnią dla stóp
		moich, Panie, * i światłem na mojej 		
ścieżce.

Modl. nad Darami Boże, Ty w chlebie
i winie dajesz człowiekowi pożywienie,
które go podtrzymuje, i Sakrament, który
go odnawia, spraw, aby nigdy nie zabrakło
nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. O jedno tylko Pana proszę i o to
zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać
w Jego domu, po wszystkie dni mego życia.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, Komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza
zjednoczenie wiernych w Tobie, spraw, aby
podtrzymywała jedność Twojego Kościoła.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wtorek, 18 czerwca
2 Kor 8:1-9/Mt 5:43-48
R/. Przez całe życie będę chwalił Pana. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali, tak 		
jak ja was umiłowałem.
Środa, 19 czerwca
2 Kor 9:6-11/Mt 6:1-6, 16-18
R/. Błogosławiony, kto się boi Pana.
lub: Alleluja.
Alleluja: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie za		
chowywał moją naukę,*a Ojciec mój
		
umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Czwartek, 20 czerwca
2 Krl. 11:1-11/Mt 6:7-17; III, 362-5
R/. Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedli- 		
we. lub: Alleluja.

Piątek, 21 czerwca

Ant. na Wejście Człowiek rąk nieskalanych
i czystego serca wstąpi na górę Pana i
stanie w Jego świętym miejscu.

Kolekta
Boże, Dawco niebieskich
darów, Ty połączyłeś w świętym Alojzym
nieskalaną czystość życia z surową pokutą, ponieważ nie naśladowaliśmy go w
niewinności, spraw przez jego modlitwy i
wstawiennictwo, abyśmy pełnili pokutę.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

2 Kor 11:18, 21b-30/Mt 6:19-23
R/. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niewoli.
Alleluja: Błogosławieni ubodzy w duchu,*
albowiem do nich należy królestwo 		
niebieskie.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
spraw, abyśmy za przykładem świętego
Alojzego zawsze z czystym sercem uczestniczyli w Uczcie eucharystycznej i czerpali
z tego misterium obfite łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Podarował im chleb z nieba,
chleb Aniołów spożywał człowiek.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas posiliłeś
Chlebem Aniołów, spraw, abyśmy służyli
Tobie z czystym sercem i za przykładem
świętego Alojzego zawsze trwali w dziękczynieniu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 22 czerwca
2 Krl. 12:1-10/Mt 6:24-34; III, 370-4
R/. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest
dobry.
Alleluja: Jezus Chrystus, będąc bogatym,
dla was stał się ubogim, * aby was 		
ubóstwem swoim ubogacić.

Poniedziałek, 24 czerwca
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Ant. na Wejście Pojawił się człowiek posłany
przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł
on, aby zaświadczyć o światłości, i przygotować Panu lud doskonały.

Kolekta Boże, Ty powołałeś świętego Jana
Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na
przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu
Kościołowi daru radości w Duchu Świętym
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i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę
zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Iz 49, I-6/Łk 1:57-66. 80; VI, 149-151
R/. Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie 		
stworzył.
Alleluja: Ty, dziecię, zwać się będziesz 		
prorokiem Najwyszego,* gdyż pójdziesz
przed Panem przygotować Mu drogę.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
składamy dary na Twoim ołtarzu obchodząc
z należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela,
który zapowiedział przyjście Zbawiciela
świata i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
Ant. na Kom.
Dzięki serdecznej litości
naszego Boga, nawiedziło nas z wysoka
Wschodzące Słońce.

Modl. po Kom. Posileni na Uczcie niebieskiego Baranka, prosimy Cię, Boże, aby
Kościół czerpiąc radość z narodzin świętego
Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego
odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan
zapowiadał. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 25 czerwca
(XII tydzień okresu zwykłego)

Ant. na Wejście Pan jest mocą dla swojego
ludu, twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. Ocal swój lud, Panie, i błogosław
swojemu dziedzictwu, weź ich w opiekę
na wieki.

Kolekta Wszechmogący Boże, obdarz
nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego
świętego imienia, albowiem nigdy nie
odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Rodz 13:2, 5-18/Mt 7:6, 12-14
R/. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Alleluja: Ja jestem światłością świata, * kto
idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
przyjmij Ofiarę uwielbienia i przebłagania i
spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli
Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oczy wszystkich zwracają się
ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we
właściwym czasie.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, Ty nas
posiliłeś Najświętszym Ciałem i Krwią
Twojego Syna, prosimy Cię, aby Ofiara,
którą często składamy, zapewniła nam
zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 26 czerwca
Rodz 15:1-12,17-18/Mt 7:15-20
R/. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub: Alleluja.
Alleluja: Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać
będę. * Kto trwa we Mnie, przynosi 		
owoc obfity.

Czwartek, 27 czerwca
Rodz 16:1-12, 15-16//Mt 7:21-29
R/. Nasz Pan jest dobry: chwalcie Go na 		
wieki. lub: Alleluja.
Alleluja: Jeśli kto Mnie miłuje, bedzie zachowywał moją naukę, * a Ojciec mój 		
umiluje go i przyjdziemy do niego.

Piątek, 28 czerwca

Najsłodszego Serca Pana Jezusa
Ant. na Wejście
Zamysły Jego serca
trwają poprzez pokolenia, aby ocalić od
śmierci życie tych, którzy Mu ufają, i żywić
ich w czasie głodu.

Kolekta
Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości,
spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci
otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Albo:

Boże, Ty w Sercu Twojego Syna, zranionym naszymi grzechami, dajesz nam niewyczerpane skarby miłości, spraw, abyśmy
składając Mu hołd naszego oddania,
wypełniali również obowiązek godnego
zadośćuczynienia. Przez naszego Pana...
Ez 34:11-16/Łk 15:3-7
R/. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Alleluja: Ja jestem dobrym pasterzem *
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
wejrzyj na niewysłowioną miłość Serca
Twojego Syna, który wydał się za nas, aby
przez Jego zasługi nasz dar stał się miłą
Tobie Ofiarą i zadośćuczynieniem za nasze
grzechy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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Ant. na Kom.
Pan mówi: Jeśli ktoś jest
spragniony, a wierzy we Mnie, niech
przyjdzie do Mnie i pije. Strumienie wody
żywej popłyną z jego wnętrza.
Albo:
Jeden z żołnierzy włócznią przebił
bok Jezusa, i natychmiast wypłynęła krew
i woda.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
ten Sakrament Twojej miłości pociągnie
nas do Twojego Syna, abyśmy ożywieni
świętą miłością, umieli dojrzeć w naszych
braciach Chrystusa. Który żyje i króluje na
wieki wieków.
Sobota, 29 czerwca

Św. Piotra i Pawła
Ant. na Wejście Radujmy się w Panu w
uroczystość apostołów Piotra i Pawła,
którzy własną krwią użyźnili Kościół, pili
kielich Pański i stali się przyjaciółmi Boga.

Kolekta Boże, Ty nam dałeś dzień
święty radości w uroczystość apostołów
Piotra i Pawła, spraw, aby Twój Kościół
wiernie zachowywał naukę Apostołów,
od których otrzymał zaczątek wiary.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Dz 12:1-11/2 Tm 4:6-9, 17-18/Mt 16:13-19
R/. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie 		
wyzwolił.
Alleluja: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej 		
opoce zbuduję mój Kościół, a bramy
piekielne go nie przemogą.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, niech modlitwa Apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy, i
spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem
uczestniczyli w Tej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Piotr rzekł do Jezusa: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Jezus
odpowiedział: Ty jesteś Piotr czyli Skała i
na tej Skale zbuduję mój Kościół.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem, spraw,
abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce
Apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce i jedną duszę. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Poniedziałek, 1 lipca
Rdz 18:16-33/Mt 8:18-22
R/. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Alleluja: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej
		opoce zbuduję mój Kościół,* a 		
bramy piekielne go nie przemogą.

Wtorek, 2 lipca
Rodz 19:15-29/Mt 8:23-27
R/. Twoją łaskawość zawsze mam w 		
pamięci.
Alleluja: Pokładam nadzieję w Panu,* ufam 		
Jego słowu.

Środa, 3 lipca

Św. Tomasza z Akwinu
Ant. na Wejście Jesteś moim Bogiem chcę
Ci podziękować: Jesteś moim Bogiem
pragnę Cię wielbić: Chcę Ci podziękować,
bo stałeś się moim Zbawcą.

Kolekta Wszechmogący Boże, z radością
obchodzimy święto Apostoła Tomasza, przez
Jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę,
abyśmy jak on uznali Twojego Syna za Jezusa
Chrystusa. Który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Ef 2:19-22/J 20:24-29; VI, 175-176
R/. Idźcie i głoście światu Ewangelię.
Alleluja: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś. * Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
w święto Tomasza Apostoła składamy
Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy,
abyś zachował w nas swoje dary. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.

Modl. po Kom. Boże, w Najświętszym
Sakramencie rzeczywiście przyjęliśmy
Ciało Twojego Jedynego Syna, spraw,
abyśmy z Apostołem Tomaszem uznali
Chrystusa za naszego Pana i Boga i całym
życiem potwierdzali tę wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 4 lipca
Rodz 22:1-19/Mt 9:1-8
R/. W krainie życia będę widział Boga.
Alleluja: W Chrystusie Bóg pojednał świat
z sobą, * nam zaś przekazał słowo 		
jednania.
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Piątek, 5 lipca
Rodz 23:1-4, 19; 24:1-8, 10, 48, 59, 62-67/		
Mt. 9:9-13
R/. Nasz Pan jest dobry: chwalcie Go na wieki.
Alleluja: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, *
którzy utrudzeni i obciążeni jesteś-		
cie, a Ja was pokrzepię.

Sobota, 6 lipca
Rdz 27:1-5, 15-29/Mt. 9:14-17
R/. Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest 		
dobry. lub: Alleluja.
Alleluja: Moje owce słuchaja mego gosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Poniedziałek, 8 lipca
Rdz 28:10-22a/Mt 9:18-26; IV, 92-95
R/. Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.
Alleluja: Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, 		
śmierć zwyciężył, * a na życie rzucił 		
światło przez Ewangelię.

Wtorek, 9 lipca
Rdz 32:23-33/Mt 9:32-38
R/. W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze.
Alleluja: Ja jestem dobrym pasterzem, *
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Środa, 10 lipca

Alleluja: Bliskie jest królestwo Boże.* Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże,wejrzyj łaskawie na dary złożone ku
czci świętego Benedykta, i spraw, abyśmy
za jego przykładem szukając Ciebie cieszyli się w Twojej służbie darami jedności i
pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Zaprawdę powiadam wam: Wy,
którzy opuściliście wszystko i poszliście za
Mną, stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie
życie wieczne.

Modl. po Kom.
Boże, nasz Ojcze, w
Najświętszym Sakramencie otrzymaliśmy
zadatek życia wiecznego, pokornie Cię
prosimy, abyśmy posłuszni wskazaniom
świętego Benedykta, wiernie służyli Tobie
w modlitwie i gorąco miłowali braci. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 12 lipca
Rdz 46:1-7, 28-30/Mt 10:16-23
R/. Zbawienie prawych pochodzi od 		
Pana.
Alleluja: Gdy przyjdzie Duch Prawdy, 		
doprowadzi was do całej prawdy * i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Sobota, 13 lipca

Rdz 41:55-57; 42:5-7,14-15a, 17-24a/Mt 10:1-7
R/. Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Alleluja: Bliskie jest królestwo Boże.* Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Rdz 49:29-33; 50:15-26/Mt. 10:24-33
R/. Ożyje serce szukających Boga.
Alleluja: Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa,
albowiem Duch Boży na was spoczywa.

Czwartek, 11 lipca

Poniedziałek, 15 lipca

Ant. na Wejście Pan moim dziedzictwem
i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Sznur mierniczy szczodrze mi
dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie
dziedzictwo moje.

Ant. na Wejście Będę szukał moich owiec i
ustanowię nad nimi pasterza, który je będzie
prowadził. Ja, Pan, będę ich Bogiem.

Św. Benedykta

Kolekta Boże, Ty ustanowiłeś świętego
Benedykta opata znakomitym mistrzem
dla tych, którzy poświęcają życie Twojej
służbie, spraw, abyśmy ponad wszystko
stawiali miłość ku Tobie i z radosnym
sercem biegli drogą Twoich przykazań.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Rdz 44:18-21, 23b-29; 45:1-5/Mt. 10:7-15
R/. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg 		
zdziałał. lub: Alleluja.

Św. Bonawentury

Kolekta Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego
Bonawentury, biskupa, spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego
gorącą miłość. Przez naszego Pana, Jezusa
Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Wj 1:8-14, 22/Mt 10:34 --11:1
R/. Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.
Alleluja: Błogosławieni, którzy cierpią 		
		prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo 		
niebieskie.
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Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
wejrzyj łaskawie na dary, które składamy
na Twoim ołtarzu w dzień świętego Bonawentury, niech eucharystyczna Ofiara
wyjedna nam przebaczenie i przyczyni się
do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Ant. na Kom. Nie wyście Mnie wybrali, ale
Ja was wybrałem, abyście szli i owoc
przynosili.

Modl. po Kom. Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, pokornie prosimy
Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętego
Bonawentury, wyznawali to, w co on wierzył, i pełnili to, czego on nauczał. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 16 lipca
NMP z Góry Karmel

Kolekta Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na górze Karmel
przyjmowałeś modlitwy proroków, a w
Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na
miejsce czci Najświętszej Maryi Panny,
spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy
doszli do Twojego Syna. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Wj 2:1-15a/Mt 11:20-24
R/. Ożyje serce szukających Boga.
Alleluja: Nie zatwardzajcie dzisiaj serc
waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Środa, 17 lipca
Wj 3:1-6, 9-12/Mt. 11:25-27
R/. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Alleluja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, * że tajemnice królestwa 		
objawiłeś prostaczkom.

Czwartek, 18 lipca
Wj 3:13-20/Mt 11:28-30
R/. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub: Alleluja.
Alleluja: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * 		
którzy utrudzeni i obciążeni jesteś-		
cie, a Ja was pokrzepię.

Piątek, 19 lipca
Wj 11:10–12:14/Mt 12:1-8
R/. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
lub: Alleluja.
Alleluja: Moje owce słuchają mego gosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Sobota, 20 lipca
Wj 12:37-42/Mt 12:14-21
R/. Niech imię Pana będzie pochwalone. 		
lub: Allwluja.
Alleluja: W Chrystusie Bóg pojednał świat
z sobą, nam zaś przekazał słowo 		
jednania.

Poniedziałk, 22 lipca
Św. Marii Magdaleny

Ant. na Wejście Jezus powiedział do Marii
Magdaleny: "Idź do moich braci i powiedz
im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego,
do Boga mego i Boga waszego".

Kolekta Boże, Twój Syn wybrał Marię
Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej
wstawiennictwem i przykładem głosili
Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali
Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Wj 14:5-18/J 20:1-2. 11-18
R/. Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Alleluja: Nie zatwardzajcie dzisiaj serc 		
waszych, lecz słuchajcie głosu 		
Pańskiego.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij dary złożone w dniu
wspomnienia świętej Marii Magdaleny,
której posługę łaskawie przyjął Twój Syn
Jednorodzony. Który żyje i króluje na wieki
wieków.
Ant. na Kom. Miłość Chrystusa przynagla
nas, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie,
lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
przyjęcie Twojego Sakramentu wzbudzi w
nas gorącą miłość, z jaką Maria Magdalena
trwała przy Chrystusie, swoim Mistrzu.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wtorek, 23 lipca
Wj 14:21–15:1/Mt. 12:46-50
R/. Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Alleluja: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,* a Ojciec mój 		
umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Środa, 24 lipca
Wj 16:1-5, 9-15/Mt 13:1-9
R/. Pokarmem z nieba Pan swój lud 		
obdarzył.
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Alleluja: Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą 		
jest Chrystus, * każdy, kto Go znajdzie, 		
będzie żył na wieki.

Czwartek, 25 lipca
Św. Jakuba Apostoła
Ant. na Wejście Gdy Jezus przechodził obok
Jeziora Galilejskiego, ujrzał Jakuba, syna
Zebedeusza, i brata jego, Jana jak naprawiali sieci, powołał ich i poszli za Nim.

Kolekta Wszechmogący wieczny Boże,
święty Jakub jako pierwszy z Apostołów
przelał krew za Chrystusa, niech jego mężne
wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego
opieka niech mu stale towarzyszy. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

2 Kor. 4:7-15/Mt 20:20-28
R/. Cenna przed Panem śmierć Jego 		
wyznawców.
Alleluja: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem, * abyście szli i owoc przynosili.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
oczyść nas przez zasługi męki Twojego
Syna, abyśmy złożyli miłą Tobie Ofiarę w
święto Jakuba Apostoła, który jako pierwszy z Apostołów pił z kielicha cierpień
Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki
wieków.
Ant. na Kom. Pili z kielicha Pańskiego i stali
się przyjaciółmi Bożymi.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
wspomagaj nas za wstawiennictwem
świętego Jakuba Apostoła, w którego
święto przyjęliśmy Najświętszy Sakrament.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 26 lipca

Św. Joachima i Anny
Ant. na Wejście
Wychwalajmy świętych
Joachima i Annę, rodziców Bożej Rodzicielki Maryi; Bóg dał im błogosławieństwo,
którego oczekiwały wszystkie narody.

Kolekta
Panie, Boże naszych ojców,
Ty wybrałeś świętych Joachima i Annę na
rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, przez ich wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane
Twojemu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Wj 20:1-17/Mt 13:18-23

R/. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
Alleluja: Błogosławieni, którzy w sercu do-		
brym i szlachetnym zatrzymują 		
słowo Boże * i wydają owoc dzięki 		
		swojej wytrwałości.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij te dary jako znak naszego
oddania, i spraw, abyśmy się stali uczestnikami tego błogosławieństwa, które,
obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Otrzymali błogosławieństwo
od Pana i miłosierdzie od Boga, Zbawiciela
swego.

Modl. po Kom. Boże, z Twojej woli
Jednorodzony Syn Twój wziął na siebie
nasze człowieczeństwo, abyśmy się stali
uczestnikami boskiego życia, uświęcaj
swoje przybrane dzieci, które nakarmiłeś
przy swoim stole. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Sobota, 27 lipca

Wj 24:3-8/Mt 13:24-30
R/. Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.
Alleluja: Przyjmijcie w duchu łagodności
zaszczepione w was słowo,* które 		
ma moc zbawić dusze wasze.

Poniedziałek, 29 lipca
Św. Marty

Ant. na Wejście Jezus przyszedł do Betanii,
Tam pewna niewiasta imieniem Marta,
przyjęła Go do swego domu.

Kolekta Wszechmogący wieczny Boże,
Twój Syn przyjął gościnę w domu świętej
Marty, spraw za jej wstawiennictwem,
abyśmy z wiarą usługując Chrystusowi w
naszych braciach zasłużyli na przyjęcie do
Twojego domu. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Wj 32:15-24, 30-34/J 11:19-27 lub Łk 10:38-42
R/. Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na 		
wieki. lub: Alleluja.
Alleluja: Ze swej woli zrodził nas Ojciec
przez słowo prawdy, * abyśmy byli 		
jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Modl. nad Darami Wysławiamy Ciebie, Boże, który ukazałeś swoją chwałę w
świętej Marcie, i pokornie Cię błagamy,
abyś przyjął naszą służbę, tak jak przyjąłeś
z upodobaniem jej gościnę pełną miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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Ant. na Kom. Marta powiedziała do Jezusa:
Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który
na ten świat przyszedł.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, niech
przyjęcie Ciała i Krwi Twojego Syna oderwie nas od rzeczy przemijających, abyśmy
za przykładem świętej Marty na ziemi
wzrastali w szczerej miłości ku Tobie, a
w niebie mogli Ciebie oglądać na wieki.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 30 lipca
Wj 33:7-11; 34:5-9, 28/Mt 13:36-43
R/. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Alleluja: Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, * każdy, kto Go 		
znajdzie, będzie żył na wieki.

Środa, 31 lipca

Św. Ignacego Lojoli
Ant. na Wejście Na imię Jezus niech się
zgina każde kolano istot niebieskich,
ziemskich i podziemnych, i niech każdy
język wyznaje, że Jezus Chrystus jest
Panem, ku chwale Boga Ojca.

Kolekta Boże, Ty powołałeś w swoim
Kościele świętego Ignacego do szerzenia
Twojej większej chwały, spraw, abyśmy
walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego
przykładem, zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Wj 34:29-35/Mt 13:44-46
R/. Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.
Alleluja: Nazwałem was przyjaciółmi,*
albowiem oznajmiłem wam wszyst-		
ko, co usłyszałem od Ojca mego.

Modl. nad Darami Panie Boże, przyjmij
z upodobaniem dary, które składamy oddając cześć świętemu Ignacemu, i spraw, aby
najświętsze Misteria, które z Twojej woli
są źródłem wszelkiej świętości, uświęciły
nas w prawdzie. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Ant. na Kom. Przyszedłem ogień rzucić na
ziemię i bardzo pragnę, żeby już zapłonął.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, dziękując za dary udzielone świętemu Ignacemu,
złożyliśmy Ofiarę uwielbienia, niech ona
nas doprowadzi do wielbienia Twojego
majestatu w wieczności. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Czwartek, 1 sierpnia

Św. Alfonsa Liguori
Ant. na Wejście Duch Pański spoczywa na
mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał
mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
uzdrawiał skruszonych w sercu.

Kolekta Boże, Ty nieustannie dajesz
swojemu Kościołowi nowe przykłady życia
chrześcijańskiego, spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli
nagrodę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wj 40:16-21, 34-38/Mt 13:47-53
R. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Alleluja: Otwórz, Panie, nasze serca,* abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
dzięki Twojej łasce święty Alfons Maria
odprawiając eucharystyczną Ofiarę sam
składał się Tobie w Ofierze, oczyść nasze
serca ogniem Ducha Świętego i uczyń nas
wiecznym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Modl. po Kom.
Boże, Ty uczyniłeś
świętego Alfonsa Marię wiernym szafarzem i głosicielem Eucharystii, spraw,
aby Twoi wierni często ją przyjmowali i
uwielbili Ciebie na wieki. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Piątek, 2 sierpnia
Kpł 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37/Mt 13:54-58
R/. Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.
Alleluja: Słowo Pana trwa na wieki. *
Właśnie to słowo ogłoszono wam 		
jako Dobrą Nowinę.

Sobota, 3 sierpnia
Kpł 25:1, 8-17/Mt 14:1-12
R/. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, 		
Boże.
Alleluja: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,* albowiem
do nich należy królestwo niebieskie.

Poniedziałek, 5 sierpnia
Lb 11:4b-15/Mt 14:13-21
R/. Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.
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Alleluja: Nie samym chlebem żyje człowiek,*
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych.

Wtorek, 6 sierpnia
Przemienienie Pańskie
Ant. na Wejście W jaśniejącym obłoku ukazał
się Duch Święty, i odezwał się głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie.

Kolekta
Boże, Ty przy chwalebnym
Przemienieniu Twojego Jedynego Syna
potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem
Ojców i ukazałeś chwałę jaka czeka Twoje
przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni
głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się
Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Dn 7:9-10, 13-14/2 Pt 1:16-19/Łk 9:28b-36; VI, 216-218
R/. Pan wywyższony króluje nad ziemią.
Alleluja: To jest mój Syn umiłowany, w 		
którym mam upodobanie, Jego 		
słuchajcie.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
uświęć złożone dary przez chwalebne Przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze
zmazy grzechów blaskiem Jego światłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Gdy objawi się Chrystus,
będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy
Go takim, jaki jest.

Modl. po Kom. Boże, Ty w tajemnicy
Przemienienia objawiłeś Twojego Syna,
spraw, niech Pokarm eucharystyczny,
któryśmy przyjęli, przemieni nas na jego
podobieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego.
Środa, 7 sierpnia
Lb 13:1-2, 25–14:1, 26-29, 34-35/Mt 15:21-28
R/. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.
Alleluja: Wielki prorok powstał między nami
		
i Bóg nawiedził lud swój.

Czwartek, 8 sierpnia
Św. Dominika

Ant. na Wejście Usta sprawiedliwego głoszą
mądrość, a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu i nie zachwieją się jego kroki.

Kolekta
Wszechmogący Boże, niech
święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój
Kościół swoimi zasługami i nauką, i niech

będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Lb 20:1-13/Mt 16:13-23
R/. Słysząc głos Pana, serc nie 			
zatwardzajcie.
Alleluja: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej
opoce zbuduję mój Kościół, * a bramy piekielne go nie przemogą.

Modl. nad Darami Miłosierny Boże,
za wstawiennictwem świętego Dominika
przyjmij łaskawie modlitwy, które zanosimy
do Ciebie, i mocą tej sakramentalnej Ofiary
utwierdzaj obrońców wiary Twoją łaską.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Pan wysłał uczniów, aby
wszędzie głosili: Przybliżyło się do was
Królestwo Boże.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, w
dniu wspomnienia świętego Dominika
posiliłeś nas Najświętszym Sakramentem,
spraw, aby Kościół oświecony przez jego
nauczanie i wspierany jego modlitwami,
przyjął w pełni owoce tego Sakramentu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 9 sierpnia
Pwt 4:32-40/Mt 16:24-28
R/. Wspominam, Panie, dawne Twoje dzieła.
Alleluja: Błogosławieni, którzy cierpią prze		
śladowanie dla sprawiedliwości, * 		
		
albowiem do nich należy królestwo 		
		
niebieskie.

Sobota, 10 sierpnia
Św. Wawrzyńca

Ant. na Wejście
Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół. Zasłużył na wieniec
męczeństwa, i z radością wstąpił do Pana
Jezusa Chrystusa.

Kolekta
Miłosierny Boże, z gorącej
miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł
męczeństwo, spraw, abyśmy miłowali to,
co on miłował, i wypełniali to, czego uczył.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

2 Kor 9:6-10/J 12:24-26
R/. Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.
Alleluja: Kto by chciał Mi służyć, niech idzie
za Mną,* a gdzie Ja jestem, tam 		
będzie i mój sługa.
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Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij łaskawie dary, które z radością
składamy oddając cześć świętemu Wawrzyńcowi, i spraw, aby wyjednały nam
zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Kto by chciał Mi służyć, niech
idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie
i mój sługa.

Modl. po Kom. Posileni świętym Darem
pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy składając należną Tobie Ofiarę w dzień świętego
Wawrzyńca, otrzymali obfitsze owoce
odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 12 sierpnia

Pwt 10:12-22/Mt 17:22-27
R/. Kościele święty, chwal swojego Pana.
lub: Alleluja.
Alleluja: Bóg wezwał nas przez Ewangelię,*
abyśmy dostąpili chwały Pana 		
naszego Jezusa Chrystusa.

Wtorek, 13 sierpnia
Pwt 31:1-8/Mt 18:1-5, 10, 12-14
R/. Oto lud Boży jest własnością Pana.
Alleluja: Weźcie na siebie moje jarzmo 		
i uczcie się ode Mnie,* bo jestem 		
		cichy i pokornego serca.

Środa, 14 sierpnia

Św. Maximiliana Kolbe
Ant. na Wejście Pójdźcie, błogosławieni Ojca
mego, mówi Pan. Zaprawdę powiadam wam:
wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci
najmniejszych, Mnieście uczynili.

Kolekta Boże, Ty napełniłeś gorliwością
o zbawienie dusz i miłością ku bliźniemu
świętego Maksymiliana, kapłana i męczennika, żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy
dla Twojej chwały wytrwale pracując w
służbie braci, w życiu i w śmierci stawali się
podobni do Twojego Syna. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Pwt 34:1-12/Mt 18:15-20
R/. Błogosławiony Bóg, co daje życie.
Alleluja: W Chrystusie Bóg pojednał świat
z sobą,* nam zaś przekazał słowo 		
jednania.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
ofiarujemy Ci nasze dary i pokornie błagamy,
abyśmy za przykładem świętego Maksymiliana Marii nauczyli się składać Tobie w ofierze
nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich, mówi Pan.

Modl. po Kom.
Panie Jezu Chryste
spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią
Twoją pałali taką miłością, jaką święty
Maksymilian Maria czerpał z tej Uczty.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Piątek, 16 sierpnia
Joz 24:1-13/Mt 19:3-12
R/. Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.
Alleluja: Przyjmijcie słowo Boże nie jako
słowo ludzkie,*ale jak jest naprawdę,
jako słowo Boga.

Sobota, 17 sierpnia
Joz 24:14-29/Mt 19:13-15
R/. Pan mym dziedzictwem, moim 		
przeznaczeniem.
Alleluja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi,* że tajemnice królestwa 		
objawiłeś prostaczkom.

Poniedziałek, 19 sierpnia
Sdz 2:11-19/Mt 19:16-22
R/. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.
Alleluja: Błogosławieni ubodzy w duchu,*
albowiem do nich należy królestwo 		
niebieskie.

Wtorek, 20 sierpnia
St. Bernard

Ant. na Wejście W swoim Kościele Pan otworzył jego usta, napełnił go duchem mądrości i rozumu i przyodział go szatą chwały.

Kolekta Boże, Ty sprawiłeś, że święty
Bernard, opat, przejęty gorliwością o Twoją
chwałę płonął jak ogień i oświecał Twój
Kościół, spraw za jego wstawiennictwem,
abyśmy napełnieni tym samym duchem
postępowali jak dzieci światłości. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

Sdz 6:11-24a/Mt 19:23-30
R/. Pan głosi pokój swojemu ludowi.
Alleluja: Jezus Chrystus, będąc bogatym,
dla was stał się ubogim,* aby was 		
ubóstwem swoim ubogacić.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, składamy Ci sakramentalną Ofiarę
jedności i pokoju obchodząc wspomnienie
świętego Bernarda, opata, który słowem i
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czynem zabiegał o pokój i ład w Twoim
Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto rządca wierny i roztropny,
którego Pan ustanowił nad swoją służbą,
żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim
czasie.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, spraw
niech nas uświęci Sakrament przyjęty w
dzień świętego Bernarda, abyśmy żyjąc
według jego przykładu i pouczeń, zostali
ogarnięci miłością Wcielonego Słowa,
Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na
wieki wieków.
Środa, 21 sierpnia
Św. Piusa X

Ant. na Wejście Pan zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go pasterzem, aby
posiadł godność kapłańską na zawsze.

Kolekta Boże, Ty dla obrony katolickiej
wiary i odnowienia wszystkiego w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa, papieża,
duchem mądrości i apostolską mocą, spraw
łaskawie, abyśmy idąc za jego wskazaniami
i przykładem osiągnęli wieczną nagrodę.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Sdz 9:6-15/Mt 20:1-16
R/. Król się weseli z Twej potęgi, Panie.
Alleluja: Żywe jest słowo Boże i skuteczne,*
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij łaskawie nasze dary i spraw,
abyśmy za wstawiennictwem świętego
Piusa, papieża, z należnym uszanowaniem
uczestniczyli w Najświętszej Ofierze i z
wiarą przyjmowali Komunię świętą. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Panie, Ty wiesz wszystko, Ty
wiesz, że Cię kocham.

Modl. po Kom. Obchodząc wspomnienie świętego Piusa, papieża, prosimy Cię,
Panie, nasz Boże, abyś przez Najświętszy
Sakrament umocnił nas w wierze i zjednoczył w Twojej miłości. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Czwartek, 22 sierpnia

Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Ant. na Wejście Maryja Dziewica, nasza
Królowa, stoi po prawicy Chrystusa w
blasku chwały.

Kolekta
Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i
Królową, spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną
dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Sdz 11:29-39a/Mt 22:1-14
R/. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Alleluja: Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,* lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Modl. nad Darami Obchodząc wspomnienie Najświętszej Maryi Panny,
składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy, aby nas wspomagał Twój Syn, który
stał się człowiekiem i oddał swe życie na
krzyżu jako niepokalana ofiara. Który żyje
i króluje na wieki wieków.

Ant. na Kom. Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

Modl. po Kom.
Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii, pokornie
prosimy Cię, Boże, abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Piątek, 23 sierpnia

Rt 1:1, 3-6, 14b-16, 22/Mt 22:34-40
R/. Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 		
swego. lub: Alleluja.
Alleluja: Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi
ścieżkami,* prowadż mnie w 		
prawdzie według swych pouczeń.

Sobota, 24 sierpnia
Św. Bartłomieja

Ant. na Wejście Śpiewajcie Panu, sławcie
Jego imię, każdego dnia głoście Jego
zbawienie. Głoście Jego chwałę wśród
wszystkich narodów.

Kolekta Wszechmogący Boże, utwierdź
w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego
Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem, i
spraw, za jego wstawiennictwem, aby Twój
Kościół stał się dla wszystkich narodów
sakramentem zbawienia. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.
Ap 21:9b-14/J 1:45-51
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R/. Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo.
Alleluja: Nauczycielu, Ty jesteś Synem 		
Bożym,* Ty jesteś Królem Izraela.

Modl. nad Darami
Obchodząc święto
Bartłomieja Apostoła, składamy Ci, Boże,
Ofiarę uwielbienia ku jego chwale, i prosimy,
abyś za jego wstawiennictwem udzielił nam
swojej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Przekazuję wam Królestwo, jak
Mnie przekazał je mój Ojciec; abyście w
Królestwie moim jedli i pili przy moim stole.

Modl. po Kom.
Boże, nasz Ojcze,
przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia
obchodząc święto Bartłomieja Apostoła;
niech Najświętszy Sakrament udziela nam
pomocy obecnie i w przyszłości. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 26 sierpnia

1 Tes 1:1-5, 8b-10/Mt 23:1, 13-22
R/. Pan w swoim ludzie upodobał sobie. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Moje owce słuchają mego glosu,* 		
		
Ja znam je, a one idą za Mną.
___________

Matki Boskiej Częstochowskiej
Ant. na Wejście Gród Jego wznosi się na
świętych górach, umiłował Pan bramy
Syjonu bardziej niż wszystkie namioty
Jakuba.

Kolekta
Wszechmogący i miłosierny
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc
i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski
wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw
łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali
Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Prz 8:22-35 lub Iz. 2:2-5/Ga 4:4-7/ J 2:1-11;
VI, 249-252
R/. Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary,
które Twoi wierni przedstawiają Tobie oddając
cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w
swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Wspaniałe rzeczy głoszą o
tobie, miasto Boże. Umiłował Pan bramy
Syjonu bardziej niż wszystkie namioty
Jakuba.

Modl. po Kom. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz Ciałem i Krwią
swoją: za wstawiennictwem Najświętszej
Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego
zła i niebezpieczeństwa, i osłaniaj opieką
wszystkie jego dobre dzieła. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Wtorek, 27 sierpnia
Św. Moniki

Ant. na Wejście
Godna pochwały jest
niewiasta, która boi się Pana, jej szczęście
głoszą dzieci, a mąż ją sławi.

Kolekta Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne
łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam
za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać
nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
1 Tes 2:1-8/Mt 23:23-26
R/. Panie, przenikasz i znasz mnie całego.
Alleluja: Żywe jest słowo Boże i skuteczne,*
zdolne osądzi pragnienia i myśli serca.

Modl. nad Darami Przyjmij, Panie, ofiarę, którą lud Tobie oddany składa ku czci
Twoich Świętych wyznając, że dzięki ich
zasługom doznał pomocy w ucisku. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Królestwo niebieskie podobne
jest do kupca, poszukującego pięknych
pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę,
sprzedał wszystko, co miał, i ją kupił.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
niech w dzień świętej Moniki działanie
Najświętszego Sakramentu oświeci nas i
zapali, aby płonęły w nas święte pragnienia
i abyśmy obfitowali w dobre czyny. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 28 sierpnia
Św. Augustyna

Ant. na Wejście
W swoim Kościele Pan
otworzył jego usta, napełnił go duchem
mądrości i rozumu , i przyodział go szatą
chwały.

Kolekta Wszechmogący Boże, odnów w
swoim Kościele, ducha, którym obdarzyłeś
świętego Augustyna, biskupa, abyśmy
napełnieni tym duchem pragnęli i szukali
Ciebie samego, bo Ty jesteś źródłem mądrości
i dawcą miłości wiecznej. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z

229

29 SIERPNIA - 3 WRZEŚNIA

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

1 Tes 2:9-13/Mt 23:27-32
R/. Panie, przenikasz i znasz mnie całego.
Alleluja: Kto zachowuje naukę Chrystusa,*
w tym naprawdę milość Boża jest doskonała.

Modl. nad Darami Odnawiając pamiątkę
naszego zbawienia pokornie błagamy Cię,
najłaskawszy Boże, aby ten sakrament
zjednoczył nas węzłem miłości. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Jeden jest wasz nauczyciel,
Chrystus. Wy zaś wszyscy jesteście braćmi.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, uświęć
nas przez udział w Uczcie Chrystusa,
abyśmy będąc członkami Jego Mistycznego Ciała, upodobnili się do Niego. Który
żyje i króluje na wieki wieków.
Czwartek, 29 sierpnia

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
Ant. na Wejście
Świadczyłem o Twych
nakazach wobec królów, a nie wstydziłem
się, i rozważałem Twoje przykazania, które
umiłowałem.

Kolekta Boże, Ty chciałeś, aby święty
Jan Chrzciciel był Poprzednikiem Twojego
Syna w narodzeniu i śmierci i oddał życie
za prawdę i sprawiedliwość, spraw abyśmy
nieustraszenie walczyli w obronie wiary,
którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
1 Tes 3:7-13; IV, 336/Mk 6:17-29; VI, 258
R/. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Alleluja: Czuwajcie i bądźcie gotowi,* bo
o godzinie, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij złożone dary i udziel nam tej prawości życia, którą święty Jan Chrzciciel
głosił na pustyni i odważnie przypieczętował
krwią swoją. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Jan Chrzciciel powiedział:
Potrzeba, aby Jezus wzrastał, a ja żebym
się umniejszał.

Modl. po Kom.
Wszechmogący Boże,
spraw, abyśmy obchodząc męczeństwo
świętego Jana Chrzciciela, pogłębili w sobie
cześć do Najświętszego Sakramentu, który
przyjęliśmy pod postaciami chleba i wina,
i mogli się radować z jego owoców. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Piątek, 30 sierpnia
1 Tes 4:1-8/Mt 25:1-13
R/. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.
Alleluja: Czuwajcie i módlcie się w każdym
czasie,* abyście mogli stanąć przed
Synem Człowieczym.

Sobota, 31 sierpnia
1 Tes 4:9-11/Mt 25:14-30
R/. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwe.
Alleluja: Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,* tak
jak Ja was umiłowałem.

Poniedziałek, 2 września
1 Tes 4:13-18/Łk 4:16-30
R/. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Alleluja: Daję Pański spoczywa na Mnie,* 		
posłał Mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę.

Wtorek, 3 września
Św. Grzegorza Wielkiego
Ant. na Wejście
Bóg wybrał Grzegorza
na arcykapłana, otworzył dla niego swój
skarbiec i obdarzył go wszelkimi dobrami.

Kolekta Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz, za
wstawiennictwem świętego Grzegorza,
papieża, udziel ducha mądrości powołanym
do rządzenia Kościołem, niech postępy
wiernych w świętości przyczyniają się do
wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
1 Tes 5:1-6, 9-11/Łk 4:31-37
R/. W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
Alleluja: Wielki prorok powstał między nami *
i Bóg nawiedził lud swój.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, oddając cześć świętemu Grzegorzowi przynosimy dary na Ofiarę, która gładzi
grzechy całego świata, wejrzyj na nas łaskawie i spraw, aby ta Ofiara przyniosła nam
zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Panie, Ty wiesz wszystko, Ty
wiesz, że Cię kocham.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas posiliłeś
Chlebem żywym, Ciałem Chrystusa, uczyń
nas Jego uczniami, abyśmy za przykładem
świętego Grzegorza szukali Twojej prawdy
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i świadczyli o niej przez dzieła miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 4 września
1 Kol 1:1-8/Łk 4:38-44
R/. Ufam na wieki łaskawości Boga.
Alleluja: Pan posłał Mnie,abym ubogim niósł
dobrą nowinę,* więźniom głosił wolność.

Czwartek, 5 września
1 Kol 1:9-14/Łk 5:1-11
R/. Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie.
Alleluja: Pójdźcie za Mną,*
a uczynię was rybakami ludzi.

Piątek, 6 września
1 Kol 1:15-20/Łk 5:33-39
R/. Stańcie z radością przed obliczem 		
Pana.
Alleluja: Ja jestem światłością świata,* kto
idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Sobota, 7 września
1 Kol 1:21-23/Łk 6:1-5
R/. Bóg podtrzymuje całe moje życie.
Alleluja: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.*
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 		
jak tylko przeze Mnie.

Poniedziałek, 9 września
Św. Piotra Klawera

Ant. na Wejście Pójdźcie, błogosławieni Ojca
mojego, byłem chory, a odwiedziliście Mnie.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili.

Kolekta Boże, Ty co roku pozwalasz
nam radować się z uroczystości świętego
Piotra, Wyznawcy; spraw łaskawie, abyśmy
naśladowali czyny świętego, którego
narodziny dla nieba dzisiaj obchodzimy.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

1 Kol 1:24--2:3/Łk 6:6-11
R/. Pan jest opoką i zbawieniem moim.
Alleluja: Moje owce słuchają mego głosu,* 		
Ja znam je, a one idą za Mną.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij nasze dary, które składamy,
wspominając nieskończoną miłość Twojego Syna, spraw, aby przykład świętych
utwierdził nas w miłości ku Tobie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich
przyjaciół.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, posileni Sakramentem zbawienia, pokornie
Cię prosimy, spraw, abyśmy naśladowali
miłość świętego Piotra Klawera i uczestniczyli w jego chwale. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Wtorek, 10 września
1 Kol 2:6-15/Łk 6:12-19
R/. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na
ziemi.
Alleluja: Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was
wybrałem,* abyście szli i owoc przynosili.

Środa, 11 września
1 Kol 3:1-11/Łk 6:20-26
R/. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na
ziemi.
Alleluja: Cieszcie się i radujcie,* bo wielka 		
jest wasza nagroda w niebie.

Czwartek, 12 września
1 Kol 3:12-17/Łk 6:27-38
R/. Wszystko co żyje, niechaj chwali 		
Pana. lub: Alleluja.
Alleluja: Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg
w nas mieszka * i miłość ku Niemu 		
jest w nas doskonała.

Piątek, 13 września

Św. Jana Chryzostoma
Ant. na Wejście Pan mówi: Moje słowa,
które włożyłem Ci w usta, nie zejdą z warg
twoich, a twoje ofiary będą przyjęte na
moim ołtarzu.

Kolekta Boże, mocy ufających Tobie,
Ty sprawiłeś, że święty Jan Chryzostom
wsławił się wymową i męstwem w znoszeniu prześladowań, oświeć nas jego nauką i
umocnij przykładem nieugiętej cierpliwości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

1 Tm 1:1-2, 12-14/Łk 6:39-42
R/. Pan mym dziedzictwem, moim 		
przeznaczeniem.
Alleluja: Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,* 		
uświęć nas w prawdzie.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
przyjmij dary, które z radością składamy
wspominając świętego Jana Chryzostoma,

231

14-18 WRZEŚNIA

i spraw, abyśmy posłuszni jego wskazaniom
sami oddali się Tobie na ofiarę uwielbienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

A nt . na K om . My głosimy Chrystusa
ukrzyżowanego, Chrystusa, który jest Bożą
mocą i Bożą mądrością.

Modl. po Kom. Miłosierny Boże, spraw,
aby Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy wspominając świętego Jana Chryzostoma, utwierdził nas w Twojej miłości i
uczynił wiernymi świadkami prawdy. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 14 września
Podwyższenie Krzyża

Ant. na Wejście
Chlubimy się krzyżem
naszego Pana Jezusa Chrystusa. W
Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

Kolekta Wszechmogący Boże, Syn Twój
posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na
krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w
niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Lb 21:4-9/Flp. 2:6-11/J 3:13-17; VI, 273
R/. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Alleluja: Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,* bo przez Krzyż twój 		
święty, świat odkupiłeś.

Modl. nad Darami Prosimy Cię, Boże,
niech nas oczyści z wszystkich grzechów
Ofiara Twojego Syna, która na ołtarzu
krzyża zgładziła winy całego świata. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Gdy zostanę wywyższony nad
ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie.

Modl. po Kom.
Posileni na świętej
Uczcie, błagamy Cię, Panie Jezu Chryste,
abyś doprowadził do chwały zmartwych
wstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę
złożoną na drzewie krzyża. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.
Poniedziałek , 16 września

Św. Korneliusza i Cypriana
Ant. na Wejście Zbawienie sprawiedliwych
pochodzi od Pana, On ich ucieczką w
czasie utrapienia.

Kolekta Boże, Ty dałeś swojemu ludowi
świętych Korneliusza i Cypriana, gorliwych
pasterzy i nieugiętych męczenników, za
ich wstawiennictwem umocnij naszą wiarę
odwagą, abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
1 Tm 2:1-8/Łk 7:1-10
R/. Pan Bóg usłyszał głos mego błagania.
Alleluja: Tak Bóg umiłował świat, że dał
swojego Syna Jednorodzonego;* każdy,
kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij dary swego ludu złożone ku czci
Twoich Męczenników, niech Eucharystia,
która dała świętym Korneliuszowi i Cyprianowi moc w prześladowaniach, zapewni
nam stałość w przeciwnościach. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Kto straci swoje życie z powodu
Mnie i Ewangelii, ten je zachowa.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, przez
Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy,
udziel nam ducha męstwa, abyśmy za
przykładem świętych męczenników Kor-
neliusza i Cypriana, świadczyli o prawdzie
Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 17 września
1 Tm 3:1-13/Łk 7:11-17
R/. Zawsze uczciwie będę postępował.
Alleluja: Wielki prorok powstał między nami *
i Bóg nawiedził lud swój.

Środa, 18 września
Św. Stanisława Kostki
Ant. na Wejście
Wcześnie osiągnąwszy
doskonałość, przeżył czasów wiele. Jego
dusza podobała się Bogu, dlatego pospieszył i wywiódł go spośród nieprawości.

Kolekta Boże, Ty wśród wielu cudów
Twojej mądrości obdarzyłeś świętego
Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości
już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy
za jego przykładem wykorzystywali czas
na gorliwą pracę i z zapałem dążyli do
wiekuistego pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

1 Tm 3:14-16/Łk 7:31-37
R/. Wielkie są dzieła, które Pan uczynił, 		
lub: Alleluja.

232

19-23 WRZEŚNIA

Alleluja: Słowa Twoje, Panie, są duchem i
życiem.* Ty masz słowa życia wiecznego.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
niech ta Ofiara udzieli nam takiego męstwa w trudnościach życiowych, jakiego
przykład dał święty Stanisław Kostka.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Podarował im Chleb z nieba,
Chleb Aniołów spożywał człowiek.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
niech dzięki wstawiennictwu świętego
Stanisława Kostki działanie Twego Sakramentu oświeci nas i zapali, aby płonęły w
nas święte pragnienia i abyśmy obfitowali
w dobre czyny. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Czwartek, 19 września
1 Tm 4:12-16/Łk 7:36-50
R/. Wielkie są dzieła, które Pan uczynił, 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Przyjdźcie do Mnie wszyscy,* którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 		
was pokrzepię.

Piątek, 20 września

Św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła i Towarzyszy

Ant. na Wejście Na ziemi święci męczennicy przelali krew dla Chrystusa, dlatego
osiągnęli wieczną nagrodę w niebie.

Kolekta Boże, Stwórco i Zbawicielu wszystkich narodów, Ty wezwałeś do wiary naród
koreański i umocniłeś go przez chwalebne
męczeństwo świętych Andrzeja, Pawła i Towarzyszy, spraw abyśmy za ich przykładem
i wstawiennictwem aż do śmierci trwali w
Twojej nauce. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

1 Tm 6:2c-12/Łk 8:1-3
R/. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Alleluja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi,* że tajemnice królestwa 		
objawiłeś prostaczkom.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, wejrzyj na dary Twojego ludu i spraw
za wstawiennictwem świętych Męczenników, abyśmy sami stali się miłą Tobie
ofiarą za zbawienie świata. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Do każdego, kto się przyzna
do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Modl. po Kom. Oddając cześć świętym
Męczennikom zostaliśmy posileni Pokarmem
mocnych, pokornie błagamy Cię, Boże,
abyśmy wiernie trwając przy Chrystusie przyczyniali się w Kościele do zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 21 września

Św. Mateusza Apostoła
Ant. na Wejście Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu; uczcie je za
chowywać wszystko, co wam przekazałem.

Kolekta Boże, Ty w niewysłowionym
miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na
Apostoła, spraw za jego wstawiennictwem,
abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie
przy Nim trwali. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Ef 4:1-7, 11-13/Mt 9:9-13; VI, 282-284
R/. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Alleluja: Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie,
Panie, wysławiamy,* Ciebie wychwala
przesławny chór Aniołów.

M odl . nad D arami
Oddając cześć
świętemu Mateuszowi, przynosimy Ci, Boże,
nasze dary, i pokornie Cię prosimy, abyś łaskawie wejrzał na swój Kościół, który utwier
dziłeś w wierze przez nauczanie Apostołów.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Pan mówi: Nie przyszedłem powo
ływać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Modl. po Kom.
Boże, staliśmy się
uczestnikami radości z jaką święty Mateusz przyjął w swoim domu Zbawiciela,
spraw, abyśmy zawsze pokrzepiali się
przy stole Chrystusa, który nie przyszedł
wzywać do nawrócenia sprawiedliwych,
lecz grzeszników. Który żyje i króluje na
wieki wieków.
Poniedziałek, 23 września
Św. Pio of Pietrelcina

Ant. na Wejście Duch Pański spoczywa na
mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał
mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
uzdrawiał skruszonych w sercu.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty świętego Pio, prezbitera, obdarzyłeś
szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu
Twojego Syna i przez jego posługę ukazałeś wspaniałość Twego miłosierdzia,
spraw dzięki jego wstawiennictwu, abyśmy
trwale włączeni w cierpienia Chrystusa,
szczęśliwie doszli do chwały zmart-
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wychwstania. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Ezd 1:1-6/Łk 8:16-18
R/. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Alleluja: Tak niech wasze światło jaśnieje
przed ludźmi,* aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
dary złożone na cześć świętych świadczą
o Twojej potędze i chwale, pokornie Cię
prosimy, aby wyjednały nam zbawienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje
nas do wiecznej radości, na którą święty Pio
zasłużył jako wierny szafarz sakramentów.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 24 września
Ezd 6:7-8, 12b,14-20/Łk 8:19-21
R/. Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Alleluja: Błogoslawieni ci, którzy słuchają
słowa Bożego* i zachowują je wiernie.

Środa, 25 września
Ezd 9:5-9/Łk 9:1-6; V, 62-65
R/. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
Alleluja: Bliskie jest królestwo Boże.*
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Czwartek, 26 września
Ag 1:1-8/Łk 9:7-9
R/. Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
Alleluja: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.*
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 		
jak tylko przeze Mnie.

Piątek, 27 września
Św. Wincentego a Paulo
Ant. na Wejście Duch Pański spoczywa na
mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał
mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
uzdrawiał skruszonych w sercu.

Kolekta Boże, Ty dla zbawienia ubogich
i wychowania duchowieństwa obdarzyłeś
świętego Wincentego, kapłana, apostolską
mocą, spraw, abyśmy ożywieni tą samą gorliwością, miłowali cierpiących braci i spieszyli
im z pomocą. Przez naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje

i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Ag 1:15b–2:9/Łk 9:18-22
R/. Zaufaj Panu, On jest twoim Zbawcą.
Alleluja: Syn Człowieczy przyszedł, żeby
służyć * i dać swoje życie jako okup
za wielu.

Modl. nad Darami Boże, Ty dałeś świętemu Wincentemu łaskę do naśladowania
całym życiem Ofiary, którą składał, spraw,
abyśmy mocą tej Eucharystii stali się darem
miłym dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Ant. na Kom. Niech dziękują Panu za Jego
dobroć, za Jego cuda dla synów ludzkich,
bo głodnego nasycił, a łaknącego napełnił
dobrami.

Modl. po Kom.
Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy za przykładem
świętego Wincentego i pod jego opieką,
nieśli dobrą nowinę ubogim, naśladując
Twojego Syna. Który żyje i króluje na
wieki wieków.
Sobota, 28 września
Za 2:5-9, 14-15a/Łk 9:43b-45
R/. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
Alleluja: Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus,
śmierć zwyciężył,* a na życie rzucił
światło przez Ewangelię.

Poniedziałek, 30 września
Św. Hieronima

Ant. na Wejście Niech Księga Prawa będzie
zawsze na Twych ustach: rozważaj ją w
dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko,
co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się, i okaże się twoja roztropność.

Kolekta Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma Świętego, spraw, aby Twój lud obficie
karmił się Twoim słowem i znajdował w
nim źródło życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Za 8:1-8/Łk 9:46-50
R/. Pan się objawi w chwale na Syjonie.
Alleluja: Syn Człowieczy przyszedł, żeby
służyć * i dać swoje życie jako okup
za wielu.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, spraw, abyśmy za przykładem
świętego Hieronima rozważali Twoje słowa
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i przez nie oświeceni z większą gorliwością
składali Tobie zbawienną Ofiarę. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Znalazłem Twoje słowa i pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla
mnie rozkoszą i radością serca mego, bo
imię Twoje zostało wezwane nade mną,
Panie Boże.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, niech
Najświętszy Sakrament, który z radością
przyjęliśmy w dzień świętego Hieronima,
pobudzi nasze serca, abyśmy rozważając
Pismo Święte poznali właściwą drogę i nią
doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 1 października

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Ant. na Wejście Bóg opiekował się Teresą i
ją pouczał, strzegł jej jak źrenicy oka. Jak
orzeł rozpostarł swe skrzydła, wziął ją i
nosił na swoich ramionach, Pan sam był
jej przewodnikiem.

Kolekta Boże, Ty otwierasz bramy
swojego Królestwa pokornym i małym,
spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w
ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją
wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Za 8:20-23/Łk 9:51-56
R/. Pan Bóg jest z nami: wszyscy się 		
radujmy.
Alleluja: Syn Człowieczy przyszedł, żeby
służyć * i dać swoje życie jako okup
za wielu.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, Ty ukazałeś swoją chwałę świętej
Teresie, wysławiamy Ciebie i pokornie
prosimy, abyś przyjął Ofiarę, którą Ci
składamy, tak jak przyjąłeś jej pokorne
życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Jeśli się nie odmienicie i nie
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do
Królestwa niebieskiego.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
Najświętszy Sakrament rozpali w nas
miłość, która pobudziła świętą Teresę do
oddania się Tobie, aby dla wszystkich wyprosić Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Środa, 2 października

Św. Aniołów Stróżów
Ant. na Wejście Błogosławcie Pana, wszyscy
Aniołowie Pańscy, chwalcie i wywyższajcie
Go na wieki.

Kolekta Boże, Ty w niewysłowionej
opatrzności posyłasz nam, jako stróżów,
Twoich świętych Aniołów, spraw, abyśmy
zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli
się ich towarzystwem w wieczności. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Ne 2:1-8/Łk 9:57-62
R/. Jerozolimo, nie zapomnę ciebie.
Alleluja: Wyzułem się ze wszystkiego i
uznaje to za śmieci,* bylebym pozyskał
Chrystusa i w Nim się znalazł.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij dary, które składamy ku czci
Twoich świętych Aniołów, i spraw łaskawie, abyśmy pod ich nieustanną opieką byli
wolni od doczesnych niebezpieczeństw i
doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Boże mój będę Ci śpiewał
psalm wobec Aniołów.

Modl. po Kom. Boże, Ty w Najświętszym
Sakramencie dajesz nam pokarm na życie
wieczne, przez posługę Aniołów prowadź
nas do niego drogą zbawienia i pokoju.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Czwartek, 3 października
Ne 8:1-4a, 5-6,7b-12/Łk 10:1-12
R/. Nakazy Pana są radością serca.
Alleluja: Bliskie jest królestwo Boże.*
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Piątek, 4 października

Św. Franciszka z Asyżu
Ant. na Wejście Święty Franciszek, mąż
Boży, opuścił dom rodzinny, pozostawił
swoje dziedzictwo, i wybrał dobrowolne
ubóstwo, Bóg zaś przyjął go na swoją
służbę.

Kolekta Boże, Ty sprawiłeś, że święty
Franciszek z Asyżu żyjąc w ubóstwie i
pokorze upodobnił się do Chrystusa, daj,
abyśmy idąc tą drogą naśladowali Twojego
Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i
miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i

235

5-15 PAŹDZIERNIKA

króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Ba 1:15-22/Łk 10:13-16
R/. Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego.
Alleluja: Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,* lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Modl. nad Darami Składając Tobie
dary ofiarne, prosimy Cię, Boże, abyś przygotował nasze serca do godnego udziału w misterium krzyża, które tak gorąco
umiłował święty Franciszek. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Ant. na Kom. Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, przez
Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy,
rozpal w nas ogień swojej miłości i spraw,
abyśmy naśladując dobroć i apostolską gorliwość świętego Franciszka, przyczyniali
się do zbawienia wszystkich ludzi. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Sobota, 5 października
Ba 4:5-12, 27-29/Łk 10:17-24
R/. Pan wysłuchuje biednych i pokornych.
Alleluja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi,* że tajemnice królestwa 		
objawiłeś prostaczkom.

Poniedziałek, 7 października
Matki Bożej Różańcowej

Ant. na Wejście Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
niewiastami i błogosławiony owoc żywota
Twojego.

Kolekta
Wszechmogący Boże, przez
zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie
Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej
w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez
Jego mękę i krzyż, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, zostali doprowadzeni
do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Jon 1:1–2:1-11/Łk 10:25-37
R/. Pan wyprowadzi życie me z przepaści.
Alleluja: Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,*
tak jak Ja was umilowałem.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
spraw, abyśmy składając te dary oddali się
Tobie w ofierze, a uczestnicząc w misteriach Twojego Syna stali się godnymi Jego
obietnic. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ant. na Kom. Anioł powiedział do Maryi:
"Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu
nadasz imię Jezus".

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, w
eucharystycznej Ofierze głosimy śmierć i
Zmartwychwstanie Twojego Syna, spraw,
abyśmy uczestnicząc w Jego męce, zasłużyli na udział w radości i chwale. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 8 października
Jon 3:1-10/Łk 10:38-42
R/. Gdy grzechy wspomnisz, któż się z 		
nas ostoi?
Alleluja: Błogosławieni ci, którzy słuchają
słowa Bożego,* i zachowują je wiernie.

Środa, 9 października
Jon 4:1-11/Łk 11:1-4
R/. Panie, Ty jesteś Bogiem miłosiernym.
Alleluja: Otrzymaliście Ducha przybrania za
synów,* w którym wołamy: "Abba, Ojcze".
Czwartek, 10 października
Ml 3:13-20a/Łk 11:5-13
R/. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
Alleluja: Otwórz, Panie, nasze serca,* abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Piątek, 11 października
Jl 1:13-15; 2:1-2/Łk 11:15-26
R/. Pan będzie sądził ten świat 			
sprawiedliwie.
Alleluja: Teraz władca tego świata zostanie
precz wyrzucony,* a Ja, gdy zostanę nad
ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

Sobota, 12 października
Jl 4:12-21/Łk 11:27-28
R/. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.
Alleluja: Błogosławieni ci, którzy słuchają
słowa Bożego,* i zachowują je wiernie.

Poniedziałek, 14 października
Rz 1:1-7/Łk 11:29-32
R/. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Alleluja: Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,* lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Wtorek, 15 października
Św. Teresy z Avila

Ant. na Wejście Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże,
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego.
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Kolekta Boże, Ty przez swojego Ducha
natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby
wskazała Kościołowi drogę wiodącą do
doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej
duchową nauką i zapalili się pragnieniem
prawdziwej świętości. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Rz 1:16-25/Łk 11:37-41
R/. Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.
Alleluja: Żywe jest słowo Boże i skuteczne,*
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
niech nasze dary będą miłe Twojemu
majestatowi, podobnie jak podobało się
Tobie całkowite oddanie świętej Teresy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. O łaskach Pana będę śpiewał
na wieki, Twą wierność będę głosił moimi
ustami przez wszystkie pokolenia.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, Ty
nas nakarmiłeś Chlebem z nieba, spraw,
abyśmy Tobie poddani, za przykładem
świętej Teresy na wieki wychwalali Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Środa, 16 października

Rz 2:1-11/Łk 11:42-46; V, 159-163
R/. Każdemu oddasz według jego czynów.
Alleluja: Moje owce słuchają mego głosu,* 		
Ja znam je, a one idą za Mna.

Czwartek, 17 października

Św. Ignacego Antiocheńskiego
Ant. na Wejście
Z Chrystusem zostałem
przybity do krzyża teraz zaś już nie ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus; życie moje jest
życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował
mnie i samego siebie wydał za mnie.

Kolekta Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw,
aby sławne męczeństwo świętego Ignacego
z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną
chwałę, było dla nas źródłem męstwa w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Rz 3:21-29/Łk 11:47-54
R/. Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
Alleluja: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.*
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 		
jak tylko przeze Mnie.

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże, Ty
przyjąłeś ofiarę świętego Ignacego, który
jako pszenica Chrystusa został zmielony
zębami dzikich zwierząt i stał się czystym
chlebem, przyjmij Ofiarę, którą my Tobie
składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Jestem pszenicą Chrystusową:
niech zmielą mnie zęby dzikich zwierząt,
bym stał się czystym chlebem.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech nas
pokrzepi Chleb eucharystyczny, który przyjęliśmy w dzień narodzin dla nieba świętego
Ignacego, abyśmy przez swoje uczynki zasługiwali na nazwę chrześcijan. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Piątek, 18 października
Św. Łukasza Ewangelisty
Ant. na Wejście Pełne wdzięku są słowa
zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza
pokój i obwieszcza zbawienie.

Kolekta Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza, aby przez swoje słowa i
pisma objawił misterium Twojej miłości
do ubogich, spraw, niech Twoi wyznawcy
mają jedno serce i jedną duszę, a wszystkie
ludy niech oglądają Twoje zbawienie. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
2 Tm. 4:10-17/Łk 10:1-9; VI, 315-317
R/. Królestwo Pana głoszą Jego święci.
Alleluja: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem,* abyście szli i owoc przynosili.

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
pomóż nam swoją łaską z czystym sercem
pełnić służbę przy Twoim ołtarzu, aby
dary, które składamy w święto Łukasza
Ewangelisty, wyjednały nam uzdrowienie
i chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Pan wysłał uczniów, aby
wszędzie głosili: Przybliżyło się do was
Królestwo Boże.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
z Twojego ołtarza przyjęliśmy eucharystyczny Pokarm, niech on nas uświęci i
umocni naszą wiarę w Ewangelię, którą
głosił święty Łukasz. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Sobota, 19 października
Św. Jana i Izzaka oraz ich Towarzyszy

Ant. na Wejście W niebie się radują Święci,
którzy poszli w ślady Chrystusa, przelali
swoją krew z miłości do Niego, dlatego
weselą się z Chrystusem bez końca.
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Kolekta Boże, Ty uświęciłeś początki
Kościoła w krajach Ameryki Północnej
przez nauczanie i męczeństwo świętych
Jana i Izaaka oraz ich Towarzyszy, spraw
za ich wstawiennictwem, aby w całym
świecie rozkwitało życie chrześcijańskie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Rz 4:13, 16-18/Łk 12:8-12
R/. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
Alleluja: Świadectwo o Mnie da Duch prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Modl. nad Darami Ojcze święty, przyjmij dary, które my, Twoi słudzy, składamy, obchodząc wspomnienie świętych
męczenników, i spraw, abyśmy trwali
w wyznawaniu Twojego imienia. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Wyście wytrwali przy Mnie w
moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, abyście w królestwie
moim jedli i pili przy moim stole.

Modl. po Kom. Panie, nasz Boże, w
życiu świętych męczenników zajaśniała
tajemnica Krzyża, umocnij nas przez udział w tej Ofierze, abyśmy wiernie trwali
przy Chrystusie i pracowali w Kościele dla
zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrys
tusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 21 października
Rz 4:20-25/Łk 12:13-21
R/. Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził.
Alleluja: Błogosławieni ubodzy w duchu,*
albowiem do nich należy królestwo nie-		
bieskie.

Wtorek, 22 października
Św. Jana Pawła II

Ant. na Wejście Pan zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go pasterzem, aby
posiadł godność kapłańską na zawsze.

Kolekta Boże, bogaty w miłosierdzie, z
Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II,
papież, kierował całym Kościołem, spraw,
prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z
ufnością otworzyli nasze serca na działanie
zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Rz 5:12, 15b, 17-19, 20b-21/Łk 12:35-38

R/. Przychodzę, Boże pełnić, Twoją wolę.
Alleluja: Czuwajcie i módlcie się w każdym
czasie,* abyście mogli stanąć przed
Synem Czlowieczym.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
oddając cześć błogosławionemu Janowi
Pawłowi II, przynosimy dary na Ofiarę, która
gładzi grzechy całego świata, wejrzyj na nas
łaskawie i spraw, aby ta Ofiara przyniosła nam
zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Panie, Ty wiesz wszystko, Ty
wiesz, że Cię kocham.

Modl. po Kom. Panie Boże, niech Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy w
dzień błogosławionego Jana Pawła II, udziela nam pomocy w życiu doczesnym i doprowadzi nas do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 23 października
Rz 6:12-18/Łk 12:39-48
R/. Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.
Alleluja: Czuwajcie i bądźcie gotowi,* bo
		
o godzinie, której się nie domyśla		
cie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Czwartek, 24 października
Rz 6:19-23/Łk 12:49-53
R/. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
Alleluja: Wyzułem się ze wszystkiego i
uznaję to za śmieci,* bylebym pozyskał 		
Chrystusa i w Nim się znalazł.

Piątek, 25 października
Rz 7:18-25a/Łk 12:54-59
R/. Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw 		
swoich.
Alleluja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie
		
nieba i ziemi,* że tajemnice królest		
wa objawiłeś prostaczkom.

Sobota, 26 października
Rz 8:1-11/Łk 13:1-9
R/. Oto lud wierny, szukający Boga.
Alleluja: Pan mówi: Nie chcę śmierci
		
grzesznika,* lecz pragnę, aby się 		
		
nawrócił i miał życie.

Poniedziałek, 28 października

Św. Szymona i Judy Tadeusza
Ant. na Wejście Bóg z miłości wybrał Szymona i Judę Tadeusza na Apostołów i dał
im wieczną chwałę.
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Kolekta Boże, Ty nas doprowadziłeś
do poznania Twojego imienia przez
nauczanie świętych Apostołów, spraw
za wstawiennictwem świętych Szymona
i Judy Tadeusza, aby Twój Kościół stale
wzrastał, pociągając do wiary nowe narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.

Ef 2:19-22/Łk 6:12-16; VI, 325-326
R/. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Alleluja: Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie,		
Panie, wysławiamy,* Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Modl. nad Darami Wszechmogący Boże,
przyjmij nasze dary na cześć świętych
apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którzy
cieszą się wieczną chwałą, i spraw, abyśmy
godnie uczestniczyli w Najświętszej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.

Modl. po Kom. Przyjąwszy Najświętszy
Sakrament, zjednoczeni w Duchu Świętym,
pokornie błagamy Cię, Boże, aby Ofiara
złożona dla uczczenia męczeństwa apostołów
Szymona i Judy Tadeusza, utwierdziła nas w
Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wtorek, 29 października
Rz 8:18-25/Łk 13:18-21
R/. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Alleluja: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie
		
nieba i ziemi,* że tajemnice królest		
wa objawiłeś prostaczkom.

Środa, 30 października
Rz 8:26-30/Łk 13:22-30; V, 223-225
R/. Ja zaufałem Twemu miłosierdziu.
Alleluja: Bóg wezwał nas przez Ewangelię,*
		
abyśmy dostąpili chwały Pana 		
		
naszego, Jezusa Chrystusa.

Czwartek, 31 października
Rz 8:31b-39/Łk 13:31-35
R/. Ocal mnie, Panie, w swojej łaskawości.
Alleluja: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie,* Pokój w niebie i
chwała na wysokościach.

Sobota, 2 listopada
Dzień zaduszny

Ant. na Wejście
Jezus umarł i zmartwychwstał, a Bóg przez Niego przywróci
do życia tych, którzy umarli w Jezusie. Jak
w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą  ożywieni.

Kolekta Wszechmogący Boże, wysłuchaj
nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą
w Twojego Syna zmartwychwstałego, i
umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Job 19:1, 23-27a/1 Kor 15:20-24a. 25-28/		
Łk 23:44-46. 50. 52-53; 24:1, VI, 383
R/. W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
Alleluja: Jezus Chrystus jest pierworodnym
spośród umarłych,* Jemu chwała
i moc na wieki wieków. Amen.

Modl. nad Darami Boże, daj się przebłagać naszymi darami, które przemienione
w wielki Sakrament miłości łączą nas z
Twoim Synem, i przyjmij Twoich wiernych
zmarłych do chwały swojego Królestwa.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Ja jestem zmartwychwstanie i
życie, kto wierzy we Mnie, choćby i umarł,
żyć będzie, a każdy, kto, żyje i wierzy we
Mnie, nie umrze na wieki.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, spraw,
aby wszyscy wierni zmarli, za których
złożyliśmy paschalną Ofiarę, mieli udział
w Twojej światłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 4 listopada
Św. Karola Boromeusza

Ant. na Wejście Będę szukał moich owiec, i
ustanowię nad nimi pasterza, który je będzie
prowadził. Ja, Pan, będę ich Bogiem.

Kolekta Wszechmogący Boże, zachowaj w
Twoim ludzie ducha, który ożywiał świętego
Karola Boromeusza, biskupa, aby Kościół
nieustannie się odnawiał i upodabniając się do
Chrystusa ukazywał światu Jego prawdziwe
oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Rz 11:29-36/Łk 14:12-14
R/. W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.
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Alleluja: Jeżeli trwacie w nauce mojej,*
jesteście prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdę

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
wejrzyj na dary, które składamy na Twoim
ołtarzu obchodząc wspomnienie świętego
Karola, gorliwego pasterza jaśniejącego cnotami, i spraw, przez moc tej Ofiary, abyśmy
przynosili obfite owoce chrześcijańskiego
życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Nie wyście Mnie wybrali, ale
Ja was wybrałem, abyście szli i owoc
przynosili.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
przyjęty Sakrament da nam tę moc ducha,
dzięki której święty Karol był wiernym
pasterzem i płonął miłością do bliźnich.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 5 listopada
Rz 12:5-16a/Łk 14:15-24
R/. Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, 		
Panie.
Alleluja: Przyjdźcie do Mnie wszyscy,*
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Środa, 6 listopada
Rz 13:8-10/Łk 14:25-33
R/. Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. 		
lub: Alleluja.
Alleluja: Błogosławieni jesteście, jeśli złorzeczą wam z pododu imienia Chrystusa,*
albowiem Duch Boży na was spoczywa.

Czwartek, 7 listopada
Rz 14:7-12/Łk 15:1-10
R/. W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
Alleluja: Przyjdźcie do Mnie wszyscy,*
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Piątek, 8 listopada
Rz 15:14-21/Łk 16:1-8; V, 259-262
R/. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Alleluja: Kto zachowuje naukę Chrystusa,*
w tym naprawdę miłość Boga jest 		
doskonała.

Sobota, 9 listopada

Roczn. Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Ant. na Wejście Ujrzałem miasto święte,
Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od
Boga, ozdobione jak oblubienica przystro
jona dla swego męża.

Kolekta Boże, Ty z żywych i wybranych
kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię
Twojej chwały, pomnóż w swoim Kościele
owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś,
aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał
do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Ez 47:1-2. 8-9. 12/1 Kor 3:9b-11. 16-17/J 		
2:13-22; VI, 341-343
R/. Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.
Alleluja: Wybrałem i uświęciłem tę świtynię,*
aby moja obecność trwała tam na wieki.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, przyjmij złożone dary, umacniaj
przez Twoje sakramenty tych, którzy się
tutaj modlą i spełniaj ich pragnienia. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Jako żywe kamienie tworzymy
duchową świątynię, świętą wspólnotę
kapłańską.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
Ty chciałeś, aby Twój Kościół na ziemi był
zapowiedzią niebieskiego Jeruzalem, przez
udział w Najświętszym Sakramencie uczyń
nas świątynią Twojej łaski, i pozwól nam
wejść do przybytku Twojej chwały. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 11 listopada
Św. Marcina z Tours

Ant. na Wejście Ustanowię sobie kapłana
wiernego, który będzie postępował według
mego serca i pragnienia.

Kolecta Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez
życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa, odnów w naszych sercach cuda Twojej
łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas
odłączyć od Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Mdr 1:1-7/Łk 17:1-6
R/. Prowadź mnie, Panie, swą drogą 		
odwieczną.
Alleluja: Jawicie się jako źródło światła w
świecie,* trzymając się mocno Słowa Życia.

Modl. nad Darami Panie Boże, uświęć
te dary, które składamy na cześć świętego
Marcina, i kieruj naszym życiem tak w
dobrej, jak i w złej doli. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
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Ant. na Kom. Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas pokrzepiłeś
Sakramentem jedności, daj nam doskonałą
zgodę z Twoją wolą, abyśmy naśladując
świętego Marcina w jego całkowitym
poddaniu się Tobie, prawdziwie należeli
do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wtorek, 12 listopada
Św. Jozafata
Ant. na Wejście Święty Jozafat walczył aż
do śmierci w obronie prawa Bożego, nie
bał się gróźb prześladowców, bo Chrystus
był jego mocą.

Kolekta Wszechmogący Boże, wzbudź
w swoim Kościele Ducha którym napełniony święty Jozafat dał swoje życie za
owce, abyśmy za jego wstawiennictwem
umocnieni tym Duchem, nie wahali się
oddać swojego życia za braci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.

Mdr 2:23–3:9/Łk 17:7-10
R/. Po wieczne czasy będę chwalił Pana.
Alleluja: Jeśli Mnie kto miłuje, bedzie zachowywał moją naukę,* a Ojciec mój 		
umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Modl. nad Darami Najłaskawszy Boże,
ześlij swoje błogosławieństwo na te dary
i umocnij nas w wierze, za którą święty
Jozafat przelał krew swoją. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Oby się tak zespolili w jedno,
aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś
Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś.

Modl. po Kom.
Panie, nasz Boże,
spraw, abyśmy zaczerpnęli z Uczty eucharystycznej ducha męstwa i pokoju, i za
przykładem świętego Jozafata poświęcali
nasze życie dla chwały i jedności Kościoła.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Środa, 13 listopada

Św. Franciszki Kabrini

Kolekta Panie Jezu Chryste, Ty rozpaliłeś ogień Twego Najświętszego Serca
w św. Dziewicy Franciszce Cabrini, aby
zdobywała dusze dla Ciebie w wielu krajach
i aby założyła nowe zgromadzenie dziewic
w Twoim Kościele; daj, za jej wstawiennic-

twem przyjąć za własne usposobienia Twego
Najświętszego Serca i aby stać się godnymi
szczęśliwości wiecznej w niebie, Ty, który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Mdr 6:1-11/Łk 17:11-19
R/. Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.
Alleluja: Za wszystko dziękujcie Bogu,*
		
taka jest bowiem wola Boża 		
		
względem was w Chrystusie.

Czwartek, 14 listopada
Mdr 7:22–8:1/Łk 17: 20-25
R/. Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki.
Alleluja: Ja jestem krzewem winnym, a wy
- latoroślami.* Kto trwa we Mnie, a Ja
w nim, ten przynosi owoc obfity.

Piątek, 15 listopada
Mdr 13:1-9/Łk 17: 26-37
R/. Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.
Alleluja: Nabierzcie ducha i podnieście głowy,*
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Sobota, 16 listopada

Św. Elżbiety Węgierskiej
Ant. na Wejście "Pójdźcie błogosławieni Ojca
mojego, byłem chory, a odwiedziliście Mnie.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili".

Kolekta Wszechmogący Boże, dzięki
Twojej łasce święta Elżbieta widziała i
czciła Chrystusa w ubogich, za jej wsta
wiennictwem daj nam ducha miłości,
abyśmy wytrwale służyli potrzebującym
i cierpiącym. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Mdr 18:14-16; 19:6-9/Łk 18:1-8
R/. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg 		
zdziałał. lub: Alleluja.
Alleluja: Bóg wezwał nas przez Ewangelię,*
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Modl. nad Darami Przyjmij, Panie, ofiary
Twego ludu i spraw, abyśmy zostali umocnieni
przykładem świętej Eliżbiety w miłowaniu Ciebie i bliźniego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich.

Modl. po Kom. Boże, Ty nas posiliłeś
Najświętszym sakramentem, spraw, abyś-
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my naśladowali przykad świętej Elżbiety
Węgierskiej, która gorliwie czciła Ciebie
i służyła Twojemu ludowi z ogromną
miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Poniedziałek, 18 listopada
1 Mch 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-64/Łk 18:35-43
R/. Broń mego życia, abym strzegł praw 		
Twoich.
Alleluja: Ja jestem światłością świata,* kto
idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Wtorek, 19 listopada
2 Mch 6:18-31/Łk 19:1-10
R/. Pan mój i Bóg mój zawsze mnie 		
wspomaga.
Alleluja: Bóg pierwszy nas umiłował
		
i posłał swojego Syna,* jako ofiarę 		
		
przebłagalną za nasze grzechy.

Środa, 20 listopada
2 Mch 7:1, 20-31/Łk 19:11-28
R/. Gdy zmartwychwstanę, będę widział 		
Boga.
Alleluja: Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was
wybrałem,* abyście szli i owoc przynosili.

Czwartek, 21 listopada
Ofiarowanie N.M.P.

Ant. na Wejście Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, przez Boga Najwyższego,
więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi;
tak bowiem wsławił Twe imię, że Twoja
chwała nie zejdzie z ust ludzi.

Kolekta Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny, którą obdarzyłeś pełną łaski, spraw
za Jej wstawiennictwem, abyśmy także
mogli uczestniczyć w tej pełni. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
1 Mch 2:15-29/Łk 19:41-44
R/. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy oddając
cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i
w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, bo wejrzał Bóg na uniżenie

swojej służebnicy.

Modl. po Kom. Oddając cześć Najświętszej
Maryi Pannie zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii, pokornie prosimy Cię, Boże,
abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Piątek, 22 listopada
Św. Cecylii

Ant. na Wejście
Świadczyłam o Twej
prawdzie wobec królów, a nie wstydziłam
się, i rozważałam Twoją naukę, bo bardzo
ją pokochałam.

Kolekta Wszechmogący Boże, przyjmij
łaskawie nasze błagania i za wstawiennictwem świętej Cecylii spełnij nasze prośby.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
1 Mch 4:36-37, 52-59/Łk 19:45-48
R/. Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię.
Alleluja: Moje owce słuchają mego głosu,*
		
Ja znam je, a one idą za Mną.

Modl. nad Darami Prosimy Cię, Panie,
niech ta ofiara pojednania i uwielbienia, za
wstawiennictwem świętej Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, uczyni nas godnymi Twojej opieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Niech się zawstydzą pyszni,
którzy niesłusznie mnie prześladują; ja
będę wypełniała Twoje przykazania i Twoje
prawo, by nie doznać wstydu.

Modl. po Kom. Panie, posiliłeś swoją
rodzinę sakramentalnymi darami; prosimy Cię, umacniaj naszą gorliwość za
wstawiennictwem świętej Cecylili, której
uroczystość obchodzimy. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Sobota, 23 listopada
1 Mch 6:1-13/Łk 20:27-40
R/. Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże.
Alleluja: Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus,
		
śmierć zwyciężył,* a na życie rzucił
		
światło przez Ewangelię.

Poniedziałek, 25 listopada
Dn 1:1-6, 8-20/Łk 21:1-4
R/. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Alleluja: Czuwajcie i bądźcie gotowi,*
bo o godzinie, której się nie domyślacie 		
Syn Człowieczy przyjdzie.
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Wtorek, 26 listopada
Dn 2:31-45/Łk 21:5-11
R/. Chwalcie na wieki najwyższego Pana.
Alleluja: Bądź wierny aż do śmierci,*
		
a dam Ci wieniec życia.

Środa, 27 listopada
Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28/Łk 21:12-19
R/. Chwalcie na wieki najwyższego Pana.
Alleluja: Bądź wierny aż do śmierci,*
		
a dam Ci wieniec życia.

Czwartek, 28 listopada
Dn 6:12-28/Łk 21:20-28
R/. Chwalcie na wieki najwyższego Pana.
Alleluja: Nabierzcie ducha i podnieście 		
głowy,* ponieważ zbliża się wasze 		
odkupienie.

Piątek, 29 listopada
Dn 7:2-14/Łk 21:29-33
R/. Chwalcie na wieki najwyższego Pana.
Alleluja: Nabierzcie ducha i podnieście 		
głowy,* ponieważ zbliża się wasze 		
odkupienie.

Sobota, 30 listopada
Św. Andrzeja Apostoła
Ant. na Wejście Pan ujrzał obok Jeziora
Galilejskiego dwóch braci, Piotra i Andrzeja, i powiedział do nich: Pójdźcie za Mną,
uczynię was rybakami ludzi.

Kolekta Wszechmogący Boże, święty
Andrzej Apostoł, był głosicielem Ewangelii
i pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię
prosimy, aby nieustannie wstawiał się za
nami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Rz 10:9-18/Mt 4:18-22
R/. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Alleluja: Pójdźcie za Mną,*
		
a uczynię was rybakami ludzi.

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, w święto Andrzeja Apostoła przynosimy nasze dary, przyjmij w tej ofierze
także nas i daj nam udział w Twoim życiu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom. Andrzej powiedział do swojego
brata, Szymona: Znaleźliśmy Mesjasza,
to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go
do Jezusa.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, niech
nas umocni przyjęcie Najświętszego
Sakramentu, abyśmy za przykładem
świętego Andrzeja Apostoła, naśladowali
ukrzyżowanego Chrystusa i mogli żyć
razem z Nim w chwale. Który żyje i króluje
na wieki wieków.
do

Msza wotywna
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ant. na Wejście Zamysły Jego serca trwają
poprzez pokolenia, aby ocalić od śmierci życie tych, którzy mu ufają i żywić ich w czasie
głodu.

Kolekta Panie, nasz Boże, ukształtuj
nas na podobieństwo Serca Twojego Syna i
rozpal Jego miłością, abyśmy upodobnieni
do Niego stali się na wieki uczestnikami
odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Czytania z dnia

M odl . nad D arami
Boże, Ojcze
miłosierdzia, w swojej niezmierzonej
miłości i dobroci zesłałeś nam swojego
Syna, spraw, abyśmy z Nim zjednoczeni
mogli złożyć Ofiarę godną Ciebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ant. na Kom.
Pan mówi: Jeśli ktoś jest
spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Strumienie wody żywej
popłyną z jego wnętrza.
Albo: Jeden z żołnierzy włócznią przebił
bok Jezusa i natychmiast wypłynęła krew
i woda.

Modl. po Kom. Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy Sakrament Twojej miłości, pokornie Cię prosimy, abyśmy na ziemi upodobnili się do Chrystusa i mogli uczestniczyć w
Jego chwale w niebie. Który żyje i króluje
na wieki wieków.
Msza do Najświętszej Maryi Panny
A nt . na W ejście
Witaj, Święta Boża
Rodzicielko, Ty wydałaś na świat Króla,
który włada niebem i ziemią na wieki wieków.

Kolekta
Panie, nasz Boże, daj nam,
sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy,
uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz
wieczną radością. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
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i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Czytania z dnia

Modl. nad Darami Boże, nasz Ojcze,
niech nas wspomaga w swojej dobroci
Jednorodzony Syn Twój, który rodząc się
z Dziewicy, nie naruszył panieństwa Matki,
lecz je uświęcił, niech On oczyści nas z
grzechów i uczyni naszą Ofiarę miłą Tobie.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
Ant. na Kom.
Błogosławione łono Maryi
Dziewicy, które nosiło Syna Ojca przed
wiecznego.

Modl. po Kom. Najłaskawszy Boże, obchodząc wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny, przyjęliśmy sakrament Eucharystii,
spraw, abyśmy za Jej przykładem wiernie
służyli dziełu odkupienia. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Msza za nowożeńców
Ant. na Wejście Niech Bóg ześle wam pomoc
z miejsca świętego i niech was wspiera z
nieba. Niech wam udzieli, czego w sercu
pragniecie, i wypełni każdy wasz zamysł.

Kolekta Boże, Ty uświęciłeś związek
małżeński przez tak wzniosły sakrament,
że stał się obrazem mistycznego związku
Chrystusa z Kościołem, spraw, aby ci
nowożeńcy, którzy z wiarą przyjmują ten
sakrament, przez całe życie urzeczywistniali
to, co on wyraża. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Czytania z lekcjonarza za nowożeńców

Modl. nad Darami Panie, nasz Boże,
przyjmij tę Ofiarę, którą Ci składamy na
potwierdzenie świętego obrzędu małżeństwa, i otaczaj swoją opieką związek zawarty
za Twoją sprawą. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Ant. na Kom. Chrystus umiłował Kościół i
wydał za niego samego siebie, aby przygotować sobie małżonkę świętą i nieskalaną.

Modl. po Kom. Wszechmogący Boże,
mocą tej Ofiary podtrzymuj z ojcowską
dobrocią związek, który ustanowiłeś w
swojej opatrzności. Niech ci nowożeńcy
przez Ciebie złączeni świętym węzłem (i
posileni jednym Chlebem i z jednego Kielicha),
żyją w zgodzie, wierni jednej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

K. Bóg Ojciec niech was zachowa w
miłości wzajemnej i zgodzie, aby
pokój Chrystusowy w was zamieszkał i stale przebywał w waszym
domu. Amen.
K. Bądźcie szczęśliwi jako rodzice i
ciesząc się życzliwością przyjaciół,
żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju. Amen.
K. Wśród świata bądźcie świadkami,
że Bóg jest miłością, aby stroskani i
ubodzy, doznawszy waszej pomocy,
przyjęli was kiedyś z wdzięcznością
do wiekuistego domu Boga. Amen.
K. Was wszystkich tutaj zgromadzonych, niech błogosławi Bóg
wszechmogący, Ojciec i Syn, + i
Duch Święty. Amen.

Msza za zmarłych
Ant. na Wejście Bóg otrze z ich oczu wszelką
łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani
żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie
będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

Kolekta Boże, chwało wiernych i życie
sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się
nad Twoim sługą (ą) N., który wyznawał (a)
wiarę w nasze zmartwychwstanie, i daj mu
(jej) udział w radości życia wiecznego. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
Czytania z lekcjonarza za zmarłych

Modl. nad Darami
Wszechmogący
Boże, daj się przebłagać naszymi darami i
przyjmij swojego sługę (swoją służebnicę)
N. do chwały Twojego Syna, z którym łączymy się w wielkim Sakramencie miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ant. na Kom. Ja jestem zmartwychwstanie
i życie, kto we Mnie wierzy, ma życie
wieczne, i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci
przeszedł do życia.

Modl. po Kom. Posileni Najświętszym
Sakramentem, pokornie prosimy Cię,
Boże, aby Twój sługa (a) N., został(a)
oczyszczony(a) z wszelkich grzechów i
zmartwychwstał(a) do wiecznego życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

