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QUADRAGÉSIMA – WIELKI POST

NIEDZIELA INVOCÁBIT

Liturgia I Niedzieli Wielkiego Postu, od pierwszych słów Introitu, czyli Antyfony na wej-
ście zwanej Niedzielą Invocábit, wprowadza nas w czterdziestodniowy okres pokuty i na-
wrócenia. Potrójne zwycięstwo Chrystusa nad pokusą jest zapowiedzią Jego ostatecznego 
tryumfu nad szatanem. Kościół wzywa nas dziś do podjęcia wewnętrznej walki z grzechem. 
W Wielkim Poście mamy doskonalić się przez modlitwę, post i jamłużnę. Przez post i umar-
twianie zmysłów dusza zwycięża pokusy ciała, przez modlitwę i poddanie się woli Bożej 
zwycięża pychę, a przez jałmużnę i wyrzeczenia pokonuje chciwość.  

SZATY LEWITÓW W OKRESACH POKUTNYCH

W okresie Wielkiego Postu zarówno diakon, jak i subdiakon podczas obrzędów sprawo-
wanych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego nie zakładają właściwych sobie szat: 
dalmatyki i tuniki, uznawanych za szaty radosne, lecz przywdziewają podwijane ornaty 
(łac. planetæ plicatæ). Ponadto diakon przed Ewangelią zakłada tzw. szeroką stułę (łac. 
stola latior) i zdejmuje ją dopiero po Komunii.  

Żeby zrozumieć ideę tych szat trzeba cofnąć się do starożytności chrześcijańskiej. Po-
cząwszy od III w. szatą celebransa i ministrów Mszy Świętej stawał się ornat (łac. casula, 
dosłownie „mały dom”). Jest on symbolem jarzma i ciężaru - noszenie go przez lewitów 
symbolizowało ich udział w jego dźwiganiu. 

Ornaty cechowały się dużymi rozmiarami, co utrudniało poruszanie się podczas liturgii. 
Szczególnie mocno dało się to we znaki lewitom, którzy musieli wykonywać więcej czyn-
ności niż celebrans. Z tego powodu zaczęto podwijać przody ornatów, zaś diakoni na czas 
usługiwania przy ołtarzu zdejmowali go, zwijali go i przewieszali przez ramię jak stułę. 
W miarę jak ornaty stawały się ozdobniejsze, a przez to sztywne i niemożliwe do zwinięcia 
i przewieszenia przez ramię, zastępowano je szerokim pasem materiału podobnym do stuły.  

Dopiero w IX wieku w liturgii rzymskiej pojawiły się dalmatyki i tuniki dla lewitów, jednak 
podwijane ornaty pozostały jako szaty noszone w okresach pokutnych (Adwent, Wielki Post 
oraz kilka dodatkowych dni w ciągu roku liturgicznego). Było to spowodowane tym, że 
okresy liturgiczne o większej wadze cechowały się zawsze większym konserwatyzmem ob-
rzędów. Z tego powodu plikaty występują wyłącznie w kolorze fioletowym i czarnym. 

❈  ❈  ❈



ASPERSJA
W niedzielę przed główną Mszą św. odbywa się obrzęd pokropienia wiernych wodą święconą, 
przypominający, że jesteśmy odrodzeni do nowego życia wodą Chrztu świętego. 

Kapłan ubrany w kapę podchodzi wraz z usługującymi do ołtarza i intonuje antyfonę. Podczas gdy 
chór śpiewa jej słowa kapłan kropi wodą święconą ołtarz, usługujących i lud.

Asperges me, Dómine, hysópo, et mun-
dábor: lavábis me, et super nivem deal-
bábor. Ps. Miserére mei, Deus, secúndum 

magnam misericórdiam tuam. ℣. Glória 

Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. ℟. Sicut 
erat in princípio, et nunc, et semper, et in 
sǽcula sæculórum. Amen. Ⱥ. Asperges 
me, Dómine, hysópo, et mundábor: lavábis 
me, et super nivem dealbábor. 

Pokrop mnie, Panie, hyzopem, a stanę się 
czysty. Obmyjesz mnie a nad śnieg wybie-
leję. Ps. Zmiłuj się nade mną, Boże, według 

wielkiego miłosierdzia Twego. ℣. Chwała 

Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. ℟. Jak 
była na początku, teraz i zawsze i na wieki 
wieków. Amen. Ⱥ. Pokrop mnie, Panie, hy-
zopem, a stanę się czysty. Obmyjesz mnie 
a nad śnieg wybieleję. 

Po pokropieniu kapłan wraca przed ołtarz i mówi:

℣. Osténde nóbis, Dómine, misericórdiam 
túam. 

℟. Et salutáre túum da nóbis.  

℣. Orémus. 

℣. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. 

℟. I daj nam swoje zbawienie. 

℣. Módlmy się. 
Udziel nam, prosimy, Panie, tą wodą obmytym uzdrowienia ciała, czystości umysłu, 
ochrony zbawienia, bezpieczeństwa nadziei i umocnienia wiary. Przez Chrystusa Pana na-
szego. 

℟. Amen. ℟. Amen.

Następnie kapłan zdejmuje kapę, zakłada ornat i przystępuje do sprawowania Mszy św., celebru-
jąc ją w kierunku liturgicznego wschodu, z którego ma nadejść Chrystus. 



MSZA KATECHUMENÓW
Msza katechumenów jest pierwszą z dwóch głównych części liturgii Mszy św. Jej nazwa przypo-
mina, że niegdyś mogli w niej uczestniczyć także przygotowujący się do przyjęcia chrztu świętego. 

Kapłan staje u stopni ołtarza, żegna się znakiem krzyża i odmawia Psalm 42 oraz spowiedź po-
wszechną wraz z usługującymi występującymi w imieniu wszystkich wiernych. W tym czasie chór 
śpiewa Introit, czyli Antyfonę na wejście a wierni klękają i mogą po cichu odmówić spowiedź po-
wszechną. Po modlitwach u stopni ołtarza wierni powstają.

SPOWIEDŹ POWSZECHNA
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, świętemu 
Michałowi Archaniołowi, świętemu Janowi Chrzcicielowi, świętym Apostołom Piotrowi 
i Pawłowi, wszystkim Świętym i tobie, ojcze, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową 
i uczynkiem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą 
Maryję zawsze Dziewicę, świętego Michała Archanioła, świętego Jana Chrzciciela, świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła, wszystkich Świętych i ciebie, ojcze, o modlitwę za mnie 
do Pana, Boga naszego.

Po odmówieniu modlitw u stopni ołtarza kapłan podchodzi do ołtarza, całuje go i przystępuje do 
okadzenia. Unoszący się ku górze dym spalanego kadzidła jest symbolem naszych modlitw i ofiar.

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Ps 90, 15-16.1

Będzie mnie wzywał, ! a Ja go wysłucham. Wyzwolę go i obdarze sławą, nasycę go dłu-
gimi dniami. Ps. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, pod osłoną Boga niebios bezpiecz-

nie przebywa. ℣. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. ℟. Jak była na początku, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ⱥ. Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham. 
Wyzwolę go i obdarze sławą, nasycę go długimi dniami. 

Następnie kapłan czyni znak krzyża, odczytuje po cichu Antyfonę na wejście i odmawia Kyrie ra-
zem z usługującymi. Gdy kapłan siada, wierni również siadają. W tym czasie chór śpiewa Kyrie.



KYRIE
Kýrie, eléison.     (ter.) 
Christe, eléison.     (ter.) 
Kýrie, eléison.     (ter.)

Panie, zmiłuj sie.        (3x) 
Chryste, zmiłuj się.        (3x) 
Panie, zmiłuj sie.         (3x)

KOLEKTA
Po ucałowaniu ołtarza kapłan zwraca się do wiernych z wezwaniem do modlitwy. Poza kolektą 
I Niedzieli Wielkiego Postu kapłan śpiewa dziś dodatkowo dwie modlitwy: o wstawiennictwo 
świętych, w tym świętego Floriana, patrona naszego kościoła oraz za żywych i zmarłych wiernych 
Duszpasterstwa Tradycji.

℣. Dóminus vobíscum.  

℟. Et cum spíritu tuo.  

℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  

℟. I z duchem twoim.  

℣. Módlmy się. 
Boże, który co roku oczyszczasz swój Kościół przez czterdziestodniowy post, spraw, aby ro-
dzina Twoja wykorzystała przez dobre uczynki łaskę, którą stara się otrzymać poszcząc.  
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  

℟. Amen.  

℣. Orémus. 
℟. Amen. 

℣. Módlmy się.

Broń nas, prosimy Cię, Panie, od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a za wstawien-
nictwem Najświętszej i chwalebnej Bogurodzicy Maryi zawsze Dziewicy, ze świętym Józe-
fem i ze świętymi Apostołami Twoimi, Piotrem i Pawłem, ze świętym Florianem i wszyst-
kimi świętymi udziel nam miłościwie pomyślności i pokoju, aby Kościół Twój, pokonawszy 
wszelkie przeciwności i błędy, mógł Ci służyć w bezpiecznej wolności. 

Wszechmogący wieczny Boże, który zarówno nad żywymi i umarłymi panujesz i okazujesz 
miłosierdzie wszystkim, o których wiesz naprzód, że przez wiarę i uczynki Twoimi będą, 
pokornie Cię błagamy, aby Ci, za których postanowiliśmy się modlić, czy żyją jeszczem czy 
już pomarli, za przyczyną wszystkich Świętych Twoich, przez miłosierdzie Twoje dostąpili 
odpuszczenia wszystkich win swoich. 
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

℟. Amen. ℟. Amen.

W trakcie modlitw subdiakon udaje się do kredensji, zdejmuje z siebie plikatę, a następnie bierze 
Epistolarz i zwrócony w stronę ołtarza śpiewa Lekcję. Wierni słuchają jej siedząc.



LEKCJA
2 Kor 6, 1-10

Bracia: Napominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie otrzymywali. Albowiem mówi 
On: «W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię. A w dzień zbawienia wspomogłem cię». Oto 
teraz czas pożądany, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym nikomu zgorszenia, 
aby nie ganiono posługi naszej. Ale we wszystkim okazujemy się jako sługi Boże w wielkiej 
cierpliwości, w utrapieniach, w potrzebach, w uciskach, w chłostach, w więzieniach, w roz-
ruchach, w pracach, w czuwaniu i w postach. W czystości, umiejętności, pobłażliwości, 
w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej w mówieniu prawdy, w mocy Bo-
żej, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo, w chwale i w hańbie, w zniesławieniu 
i dobrej sławie. Niby zwodziciele, a prawdomówni, niby tajemniczy, a dobrze znani, niby 
umierający, a oto żyjemy, niby karani, a nie uśmierceni, niby smutni, a zawsze weseli, niby 
ubodzy, a wzbogacający wielu, niby nic nie mający, a posiadający wszystko. 

℟. Deo grátias. ℟. Bogu niech będą dzięki.

Po odśpiewaniu Lekcji subdiakon podchodzi do kapłana, otrzymuje od niego błogosławieństwo, 
oddaje Epistolarz i wkłada na powrót plikatę. Kapłan odczytuje po cichu Graduał i Traktus, a po 
przeniesieniu mszału przez subdiakona również Ewangelię. Wierni zachowują postawę siedzącą.

GRADUAŁ
Ps 90, 11-12

Swoim Aniołom Bóg dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 
℣. Na rękach swoich będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

TRAKTUS
Ps 90, 1-7. 11-16

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, pod osłoną Boga niebios bezpiecznie przebywa. 
℣. Rzecze Panu: «Ucieczko moja i warownio moja, mój Boże, któremu ufam». ℣. Bo On 
sam wyzwoli mię z sideł łowców i od złośliwej zarazy. ℣. Okryje cię swymi piórami i pod 
skrzydła Jego się schronisz. ℣. Jego wierność to puklerz i tarcza, nie ulękniesz się strachu 
nocnego. ℣. Ni strzały za dnia lecącej, ani zarazy, co błąka się w mroku, ni zagłady nisz-
czącej w południe. ℣. A choćby tysiąc padł u twego boku, a dziesięć tysięcy po prawicy 
twojej, do ciebie się nie przybliży. ℣. Bo swoim Aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strze-
gli na wszystkich twych drogach. ℣. Na rękach swoich będą cię nosili, abyś nie uraził swej 
stopy o kamień. ℣. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. ℣. «Ja 
go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał me imię. ℣. Będzie mnie wzy-
wał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. ℣. Wyzwolę go i obdarzę sławą. Dłu-
gimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie».



Gdy chór kończy śpiew diakon udaje się do kredensji, zdejmuje plikatę i zakłada tzw. szeroką stu-
łę. Następnie zanosi Ewangeliarz na ołtarz, odmawia modlitwę przed Ewangelią i prosi celebran-
sa o błogosławieństwo. Następnie, poprzedzany przez turyfera i dwóch akolitów, wraz z subdia-
konem udaje się procesyjnie na stronę Ewangelii, gdzie dokonuje okadzenia księgi. 

Ewangelia śpiewana jest w stronę liturgicznej północy, jako symbolu pogańskiego świata, które-
mu głosi się Dobrą Nowinę. Na wezwanie diakona wierni powstają, aby wysłuchać słów Ewange-
lii w postawie pełnej szacunku.

EWANGELIA
℣. Dóminus vobíscum.  

℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. ! Sequéntia sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum. 

℟. Glória tibi, Dómine.

℣. Pan z wami.  

℟. I z duchem twoim. 

℣. ! Słowa świętej Ewangelii według Ma-
teusza.  

℟. Chwała Tobie, Panie.
Mt 4, 1-11

Onego czasu: Jezus zawiedziony był na pustynię od Ducha, aby był kuszony przez szatana. 
A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potem łaknął. I przystąpiwszy kusiciel rzekł 
Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzecz, aby te kamienie chlebem się stały». On zaś odpowia-
dając rzekł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które 
pochodzi z ust Bożych». 
Wtedy wziął Go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni i powiedział Mu: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół; albowiem napisane jest, iż Aniołom swoim roz-
każe o tobie, a oni na rękach cię poniosą, abyś snadź nie zranił o kamień nogi swojej». A Je-
zus odrzekł: «Powiedziane jest również: Nie będziesz kusił Pana Boga twego». 
Znowu wziął Go diabeł na górę wysoką bardzo i ukazał Mu wszystkie królestwa świata 
i wspaniałość ich, i rzekł Mu: «To wszystko oddam tobie, jeśli upadłszy złożysz mi pokłon». 
Tedy mu rzekł Jezus: «Idź precz, szatanie, albowiem napisane jest: Panu Bogu twojemu kła-
niać się będziesz i jemu samemu służyć będziesz». 
Wówczas opuścił Go diabeł, a oto Aniołowie przystąpili i służyli Jemu. 

℟. Laus tibi, Christe. ℟. Chwała Tobie Chryste.

Po zakończeniu Ewangelii kapłan całuję księgę przyniesioną mu przez subdiakona, po czym zo-
staje okadzony przez diakona. Wierni siadają aby wysłuchać kazania.  

Po zakończeniu kazania kapłan staje przy ołtarzu i intonuje Credo, będące odpowiedzią na usły-
szane wcześniej Słowo Boże. Wierni powstają gdy kapłan odmawia Wyznanie wiary razem z usłu-
gującymi i przyklękają wraz z nimi na wspomnienie tajemnicy Wcielenia. Gdy kapłan siada, 
wierni również siadają. W tym czasie Credo jest śpiewane przez Chór. 



CREDO
℣. Credo in unum Deum.  

℟. Patrem omnipoténtem, factórem cæli et 
terræ, visibílium ómnium et invisibílium. 

Et in unum Dóminum Iesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre natu-
mante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen 
de lúmine, Deum verum de Deo vero. 
Génitum, non factum, consubstantiálem 
Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui prop-
ter nos hómines et propter nostram salútem 
descéndit de cælis.  

(hic genuflectitur) 
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Ma-
ría Vírgine: Et homo factus est. 

Crucifíxus étiam pro nobis: sub Póntio Pi-
láto passus, et sepúltus est. Et resurréxit 
tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascén-
dit in cælum: sedet ad déxteram Patris.  

Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre 
vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis.  

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivi-
ficántem: qui ex Patre Filióque procédit. 
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et 
conglorificátur: qui locútus est per Pro-
phétas. 
Et unam sanctam cathólicam et apostoli-
cam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma 
in remissiónem peccatórum. Et expécto 
resurrectiónem mortuórum. Et vitam ! 
ventúri sǽculi. Amen.

℣. Wierzę w jednego Boga, 

℟. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nie-
ba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych 
i niewidzialnych. 
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest 
zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg 
z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg praw-
dziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie 
stworzony, współistotny Ojcu, a przez Nie-
go wszystko się stało. On to dla nas ludzi 
i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. 

(uklęknąć) 
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało 
z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. 

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncju-
szem Piłatem został umęczony i pogrzeba-
ny. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak 
oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi 
po prawicy Ojca.  
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić 
żywych i umarłych: A Królestwu Jego nie 
będzie końca.  
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywi-
ciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Któ-
ry z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera 
uwielbienie i chwałę. Który mówił przez 
proroków. 
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apo-
stolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję 
wskrzeszenia umarłych i życia ! wieczne-
go w przyszłym świecie. Amen.

Po słowach „Et incarnatus est” diakon rozkłada na ołtarzu korporał, przygotowując go do spra-
wowania Najświętszej Ofiary. Wierni powstają gdy kapłan ponownie podchodzi do ołtarza.



MSZA WIERNYCH
Drugą część liturgii Mszy św., obejmującą Ofiarowanie, tajemnicę Przeistoczenia i Komunię św., 
w pierwszych wiekach Kościoła nazywano Mszą Wiernych, ponieważ mogli w niej uczestniczyć 
jedynie ochrzczeni. Kapłan całuje ołtarz i pozdrawia wiernych wezwaniem do modlitwy.

℣. Dóminus vobíscum.  

℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. Orémus.

℣. Pan z wami.  

℟. I z duchem twoim. 

℣. Módlmy się.

Po odpowiedzi na wezwanie kapłana chór śpiewa Offertorium, czyli Antyfonę na Ofiarowanie, 
a wierni mogą usiąść. Kapłan odczytuje ją po cichu po czym dokonuje ofiarowania chleba i wina, 
podnosząc kolejno patenę z hostią i kielich napełniony winem. Subdiakon okrywa welonem poda-
ną mu przez diakona patenę i udaje się przed ołtarz, gdzie trzyma ją uniesioną aż do końca modli-
twy Pańskiej.  

Następnie kapłan okadza dary ofiarne oraz ołtarz i po umyciu rąk poleca ofiarę chleba i wina 
Trójcy Przenajświętszej. Diakon okadza kapłana, pozostałych duchownych oraz subdiakona po 
czym sam zostaje okadzony przez ministranta. Wierni powstają, kiedy ministrant okadza lud. 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE
Ps 90, 4-5

Piórami swymi Pan cię okryje i pod skrzydła Jego się schronisz, wierność Jego za tarczę ci 
stanie.

Pod koniec Ofiarowania kapłan całuje ołtarz i zwraca się do wiernych z wezwaniem do modlitwy, 
na które odpowiadają posługujący:

℣. Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sa-
crifícium acceptábile fiat apud Deum Pa-
trem omnipoténtem.

℣. Módlcie się, bracia, aby moją i waszą 
ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący. 

℟. Niech przyjmie Pan ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę Imienia swego, oraz na poży-
tek nasz i całego świętego Kościoła swego.



Następnie kapłan odmawia Sekretę: cichą modlitwę, w której poleca ofiary Bogu.

SEKRETA
Składamy Ci, Panie, uroczystą ofiarę na rozpoczęcie czterdziestodniowego postu i błagamy, 
abyśmy ujmując pożywienia ciału, powstrzymali się również od zgubnych rozkoszy.  
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz, a przez moc tego Sakramentu strzeż nas od nieprzy-
jaciół duszy i ciała i udziel nam łaski w tym życiu i chwały w przyszłym. 

Boże, który sam tylko znasz liczbę wybranych, mających posiąść szczęście w niebie, spraw, pro-
simy Cię, aby za przyczyną wszystkich Świętych Twoich imiona wiernych Twoich i tych, których 
polecamy Ci w modlitwach naszych, były zapisane w księdze błogosławionego przeznaczenia. 
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego, Bóg – 

℣. per ómnia sǽcula sǽculórum. 

℟. Amen.

℣. przez wszystkie wieki wieków.  

℟. Amen.

Sekreta kończy się głośnym wezwaniem, po którym wierni wstają, by po krótkim dialogu z kapła-
nem wysłuchać śpiewanej przez niego prefacji. 

PREFACJA WIELKOPOSTNA
℣. Dóminus vobíscum.  

℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. Sursum corda.  

℟. Habémus ad Dóminum. 

℣. Grátias agámus Dómino, Deo nostro. 

℟. Dignum et iustum est.

℣. Pan z wami.  

℟. I z duchem twoim. 

℣. W górę serca. 

℟. Wznieśliśmy je ku Panu. 

℣. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 

℟. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie 
składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Ty przez post 
ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa, Pana 
naszego.  
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. 
A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni 
Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu: 



Prefację kończy hymn Sanctus: odmawiany po cichu przez kapłana i usługujących oraz śpiewany 
przez chór. Wierni klękają na dźwięk dzwonka.

SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus 
Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis.  

Bene!díctus qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastę- 
pów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały 
Twojej. Hosanna na wysokości.  

Błogo!sławiony, który idzie w imię Pań-
skie. Hosanna na wysokości.

KANON MSZY ŚWIĘTEJ
Kapłan odmawia następnie po cichu kolejne modlitwy Kanonu Rzymskiego, którego pochodzenie 
sįęga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Modli się za Kościół, wspomina żywych, a następnie 
w łączności ze Świętymi wspomina Matkę Bożą, św. Józefa, Apostołów i świętych męczenników 
i przez ich wstawiennictwo prosi Boga, by przyjął ofiarę swojego Syna.  

Cisza Kanonu jest symboliczną zasłoną, przykrywającą największą tajemnicę naszej wiary.

Po Przeistoczeniu kapłan wspomina Tajemnicę Odkupienia i prosi Boga o przyjęcie bezkrwawej 
Ofiary Chrystusa. Następnie modli się o łaski dla uczestników Ofiary oraz wspomina osoby zmar-
łe, prosząc o łaskę zbawienia dla nich i dla wszystkich biorących udział we Mszy św.  

Odmawiany po cichu przez kapłana Kanon Mszy świętej kończy się głośnym wezwaniem, po któ-
rym wierni wstają.  

℣. Per omnia sǽcula sæculórum. 

℟. Amen.

℣. Przez wszystkie wieki wieków.  

℟. Amen.



PATER NOSTER
Następnie kapłan sam śpiewa Modlitwę Pańską; wierni śpiewają tylko jej ostatnią prośbę. 

℣. Orémus. Præcéptis salutáribus móniti, 
et divína institutióne formáti, audémus 
dícere:  
Páter nóster, qui es in cælis: Sanctificétur 
nómen túum: Advéniat régnum túum: Fíat 
volúntas túa, sícut in cǽlo et in térra. Pánem 
nóstrum quotidiánum da nóbis hódie: Et 
dimítte nóbis débita nóstra, sícut et nos 
dimíttimus debitóribus nóstris. Et ne nos 
indúcas in tentatiónem. 

℟. Sed líbera nos a malo.

℣. Módlmy się. Nauką zbawienną zachę-
ceni i Boskim ustanowieniem przygotowani, 
ośmielamy się mówić:  
Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się 
Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, Bądź 
wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi: 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzi-
siaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie 
wódź nas na pokuszenie. 

℟. Ale nas zbaw ode złego.

Pod koniec Modlitwy Pańskiej subdiakon podchodzi do ołtarza i wręcza diakonowi trzymaną od 
Ofiarowania patenę. Diakon odkrywa ją, oczyszcza i podaje celebransowi.

ŁAMANIE CHLEBA
Kolejne ciche modlitwy, odmawiane podczas łamania Chleba, kapłan kończy głośno słowami:

℣. Per omnia sǽcula sæculórum. 

℟. Amen. 

℣. Pax Dómini sit semper vobíscum. 

℟. Et cum spíritu tuo.

℣. Przez wszystkie wieki wieków.  

℟. Amen. 

℣. Pokój Pański niech będzie zawsze z wami. 

℟. I z duchem twoim.

AGNUS DEI
Kapłan dokonuje połączenia Ciała i Krwi Pańskiej i odmawia z usługującymi modlitwę Agnus Dei. 
Wierni klękają podczas gdy Agnus Dei jest śpiewane przez chór. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: 

miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: 

miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: 

dona nobis pacem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

zmiłuj się nad nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

obdarz nas pokojem.



POCAŁUNEK POKOJU
Po odmówieniu pierwszej modlitwy przed komunią kapłan przekazuje diakonowi pocałunek pokoju 
mówiąc: „Pokój z Tobą”. Diakon odpowiada: „I z duchem Twoim” i przekazuje pocałunek pokoju 
subdiakonowi, a ten pozostałym duchownym. 

KOMUNIA KAPŁANA
Kapłan przyjmuje Komunię świętą, odmawiając przed nią trzy modlitwy: o pokój, o oczyszczenie 
z win oraz o zjednoczenie z Bogiem. 

SPOWIEDŹ POWSZECHNA WIERNYCH
Po komunii kapłana diakon i subdiakon głeboko pochyleni śpiewają spowiedź powszechną, po 
czym kapłan udziela zgromadzonym rozgrzeszenia ogólnego:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu … 
 

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et 
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad 
vitam æternam.  

℟. Amen. 

℣. Indulgéntiam, ! absolutiónem, et remi- 
ssiónem peccatórum nostrórum, tríbuat no-
bis omnípotens et miséricors Dóminus. 

℟. Amen.

℣. Niech się zmiłuje nad wami Bóg wszech- 
mogący, a odpuściwszy wam grzechy, niech 
was doprowadzi do żywota wiecznego. 

℟. Amen. 

℣. Pan wszechmogący i miłosierny niechaj 

nam udzieli przebaczenia, ! rozgrzeszenia 
i odpuszczenia grzechów naszych. 

℟. Amen.

KOMUNIA WIERNYCH
Następnie kapłan zwraca się do wiernych i trzymając Ciało Pańskie mówi: 

℣. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta 
mundi. 

℟. Dómine, non sum dignus ut intres sub 
tectum meum, sed tantum dic verbo, et 
sanábitur ánima mea.       (ter.)

℣. Oto Baranek Boży, oto, który gładzi grze- 
chy świata. 

℟. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł 
do wnętrza mego, ale rzeknij tylko słowo, 
a będzie uzdrowiona dusza moja.        (3x)

Podając Hostię wiernym kapłan mówi:

℣. Corpus Dómini nostri Iesu Christi custó-
diat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen.

℣. Ciało Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
niech strzeże duszy twojej na żywot wiecz-
ny. Amen.

Wierni nie odpowiadają „Amen”. 



Podczas Komunii świętej chór śpiewa Communio, czyli Antyfonę na Komunię.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ps 90, 4-5

Piórami swymi Pan cię okryje i pod skrzydła Jego się schronisz, wierność Jego za tarczę ci 
stanie.

MODLITWA PO KOMUNII
Po Komunii św. kapłan odmawia po cichu modlitwę dziękczynienia oraz odczytuje Antyfonę na 
komunię. Następnie wzywa wiernych do powstania i modlitwy. Poza pokomunią I Niedzieli Wielkie-
go Postu kapłan śpiewa dziś dodatkowo dwie modlitwy: o wstawiennictwo świętych, w tym świętego 
Floriana, patrona naszego kościoła oraz za żywych i zmarłych wiernych Duszpasterstwa Tradycji.

℣. Dóminus vobíscum. 

℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  

℟. I z duchem Twoim. 

℣. Módlmy się. 

Niech nas odrodzi, o Panie, święta uczta, na której pożywamy Twój Sakrament, i po 
oczyszczeniu ze starej przewiny, niech nam da udział w tajemnicy zbawienia.  

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

℟. Amen. 

℣. Orémus. 

℟. Amen. 

℣. Módlmy się. 

Niechaj ofiarowany Ci dar boskiego Sakramentu oczyści nas i wzmocni, prosimy Cię Pa-
nie, a za wstawiennictwem błogosławionej i przechwalebnej Panny, Bożej Rodzicielki, 
z błogosławionym Józefem i z błogosławionymi Apostołami Twymi, Piotrem i Pawłem, 
oraz z błogosławionym Florianem i wszystkimi Świętymi niech nam wyjedna odpuszcze-
nie wszystkich przeciwności. 

Prosimy Cię, wszechmogący i miłosierny Boże, niechaj te Sakramenty, któreśmy przyjęli, 
oczyszczą nas, a za wstawiennictwem wszystkich Świętych Twoich spraw, niech przyjęcie 
tego Sakramentu nie będzie przyczyną kary, lecz zbawiennym środkiem przebaczenia: niech 
będzie odpuszczeniem grzechów, mocą ułomnych, obroną przeciw niebezpieczeństwom 
świata i niech wyjedna wszystkim wiernym, żywym i umarłym odpuszczenie win wszelkich. 

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

℟. Amen. ℟. Amen.



ZAKOŃCZENIE
℣. Dóminus vobíscum. 

℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. Benedicámus Dómino.  

℟. Deo grátias. 

℣. Pan z wami.  

℟. I z duchem twoim. 

℣. Błogosławmy Panu. 

℟. Bogu niech będą dzięki.

Po odmówieniu po cichu modlitwy do Trójcy Przenajświętszej kapłan błogosławi wiernych. Wier-
ni przyjmują błogosławieństwo w postawie klęczącej.

℣. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, 

et Filius, ! et Spiritus Sanctus. 

℟. Amen.

℣. Niech was błogosławi wszechmogący 

Bóg, Ojciec i Syn, ! i Duch Święty.  

℟. Amen.

Po błogosławieństwie wierni powstają. Kapłan odczytuje po cichu Ostatnią Ewangelię, czyli 
prolog Ewangelii św. Jana, rozpoczynający się słowami: „Na początku było Słowo”. Jest on 
jakby podsumowaniem całej Mszy świętej. W tym czasie wierni wraz z chórem śpiewają antyfo-
nę maryjną, przewidzianą na dany okres liturgiczny. 

ANTYFONA MARYJNA
Ave, Regína cǽlorum,

Ave, Dómina Angelórum:
Sálve, rádix, sálve, Pórta,

Ex qua mundo lux est órta:
Gáude Vírgo gloriósa,
Super ómnes speciósa,
Vále, o valde decóra,

Et pro nóbis Chrístum exóra.

Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,

Witaj, Różdżko, witaj Bramo,
Jasność zrodziłaś światu.

Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,

Witaj, o Najśliczniejsza,
Proś Chrystusa za nami.



Po cichej Mszy św. kapłan, klęcząc u stopni ołtarza, odmawia wraz z wiernymi poniższe modlitwy, 
przepisane przez papieża Leona XIII w roku 1886. Zaleca się wiernym samodzielne odmawianie 
tych modlitw także po Mszach św. uroczystych.

MODLITWY PO MSZY ŚWIĘTEJ

AVE MARIA
Ave María, grátia pléna, Dóminus técum; 
benedícta tu in muliéribus, et benedíctus 
frúctus véntris túi, Iésus. Sáncta María, 
Máter Déi, óra pro nóbis peccatóribus, 
nunc, et in hóra mórtis nóstræ. Amen.    
            (ter.)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami, 
i błogosławiony owoc żywota Twojego, 
Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl 
się za nami grzesznymi teraz i w godzinę 
śmierci naszej. Amen.         (3x)

SÁLVE REGÍNA
Sálve, Regína, Máter misericórdiæ, víta, 
dulcédo, et spes nóstra, sálve. Ad te cla-
mámus éxsules fílii Hévæ. Ad te suspi-
rámus, geméntes et fléntes in hac lacri-
márum válle. Eia, ergo, Advocáta nóstra, 
íllos túos misericórdes óculos ad nos co-
nvérte. Et Iésum, benedíctum frúctum vén-
tris túi, nóbis post hoc exsílium osténde. 
O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, 
słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie 
wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Cie-
bie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez 
padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one 
miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Je-
zusa, błogosławiony owoc żywota Twoje-
go, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, 
o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

℣. Ora pro nóbis, sáncta Déi Génetrix. 

℟. Ut dígni efficiámur promissiónibus Chrísti. 

℣. Orémus. 

℣. Módl się za nami święta Boża Rodzi-
cielko. 
℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chry-
stusowych. 
℣. Módlmy się.

Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający i za przy-
czyną chwalebnej i niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi, z świętym jej Oblubień-
cem Józefem, z świętymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem, oraz wszystkimi Świę-
tymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby nasze, które za nawrócenie grzeszników, za 
wolność i wywyższenie świętej Matki Kościoła naszego do Ciebie zanosimy. Przez tegoż 
Chrystusa, Pana naszego. 

℟. Amen. ℟. Amen.



SÁNCTE MÍCHAËL ARCHÁNGELE
Sáncte Míchaël Archángele, defénde nos 
in proélio; cóntra nequítiam et insídias di-
áboli ésto præsídium. Ímperet ílli Déus; 
súpplices deprecámur: tuque, Princeps mi-
lítiæ cæléstis, sátanam aliósque spíritus 
malígnos, qui ad perditiónem animárum 
pervagántur in múndo, divína virtúte in in-
férnum detrúde. Amen.

Święty Michale Archaniele, broń nas w wal-
ce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go 
Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosi-
my, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, sza-
tana i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą 
strąć do piekła. Amen.

COR IESU

℣. Cor Iesu sacratíssimum. 

℟. Miserére nobis.     (ter.)

℣. Najświętsze Serce Jezusa. 

℟. Zmiłuj się nad nami.        (3x)

NADZWYCZAJNA FORMA RYTU RZYMSKIEGO

Papież Benedykt XVI w 2007 r. listem apostolskim Summorum Pontificum uregulował 
status prawny tradycyjnego obrządku rzymskiego, określając go jako nadzwyczajną for-
mę rytu rzymskiego. Liturgia ta nazywana jest obecnie potocznie trydencką, ponieważ 
została skodyfikowana przez papieża św. Piusa V po Soborze Trydenckim w roku 1570. 
Należy jednak pamiętać, że jej pochodzenie sięga pierwszych wieków Kościoła. Jej głębia 
jest współcześnie odkrywana przez osoby oczekujące od Kościoła konsekwentnej i zdecy-
dowanej postawy, a także skupienia się na obiektywnych i niezmiennych wartościach.  

Tradycyjna msza św. odprawiana jest po łacinie, czyli w języku wyrażającym powszechność 
i jedność Kościoła oraz trwałość jego dogmatów, z zachowaniem orientacji versus Deum, 
podkreślającej wspólne zwracanie się kapłana oraz wiernych w kierunku Pana.  

W odczuciu wielu osób msza trydencka lepiej oddaje sferę sacrum: nie jest banalna i sta-
wia wyższe wymagania wszystkim uczestnikom. Jest autentyczną ofiarą, podczas której, 
w dłuższych momentach ciszy, wierni mogą oddać się modlitwie i kontemplacji. 



POZNAŃSKIE DUSZPASTERSTWO TRADYCJI KATOLICKIEJ

INAUGURACJA
Poznańskie Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej rozpoczyna oficjalną działalność uroczy-
stą Mszą św. sprawowaną w kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Pierw-
szą Niedzielę Wielkiego Postu, przypadającą w tym roku 21 lutego.  

Historia powstałego Duszpasterstwa sięga początku lat ’90. W 1994 r. ks. arcybiskup Jerzy 
Stroba udzielił specjalnego indultu, zezwalającego na sprawowanie liturgii według ksiąg 
sprzed reformy liturgicznej św. Pawła VI. Miejsce i godzina sprawowania mszy, zwanej od 
wspomnianego dokumentu indultową, zmieniały się, aż w końcu wierni znaleźli swoje 
miejsce w kościele ojców franciszkanów konwentualnych na Wzgórzu Przemysła w Po-
znaniu. To właśnie tutaj w roku 2019 roku ks. Andrzej Komorowski, przełożony generalny 
Bractwa Kapłańskiego św. Piotra, przewodniczył uroczystej liturgii z okazji 25-lecia indul-
tu, który dał początek wspólnocie wiernych, nazywających się Poznańskim Środowiskiem 
Tradycji Katolickiej. Dziś środowisko zostaje przekształcone w duszpasterstwo, którego 
zadaniem będzie zorganizowanie życia duszpasterskiego dla katolików przywiązanych do 
nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Zapraszamy do włączenia się w jego działalność. 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta 
• godz. 10:00 – Msza cicha 

Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa, ul. Żydowska 34 

• godz. 14:00 – Msza śpiewana 
Kościół Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana, ul. Kościelna 3 

Dni powszednie 
wtorki i piątki 
• godz. 18:00 – Msza cicha 

Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa, ul. Żydowska 34 

czwartki 
• godz. 7:30 – Msza cicha 

Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa, ul. Żydowska 34 

W inne ważne wspomnienia liturgiczne msze św. celebrowane będą wg grafiku publiko-
wanego na stronie www.tradycjapoznan.pl oraz na Facebooku.  

Msze święte w tradycyjnej formie sprawowane są również w kościele Maryi Królowej przy 
Rynku Wildeckim w każdą niedzielę o godz. 17:00 oraz dodatkowo wg ogłoszeń. 
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