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WIELKA SOBOTA – WIGILIA WIELKANOCY

Wielka Sobota jest dla wszystkich wierzących dniem największej żałoby. Kościół zatrzy-
muje się symbolicznie przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć naszego Zbawi-
ciela i powstrzymuje się od sprawowania tego dnia Ofiary Eucharystycznej. Niezwykle 
bogata liturgia Wigilii Paschalnej, otwierająca de facto okres Wielkanocny, przez przenie-
sieniem jej w ramach reformy liturgicznej na wieczór (obecnie: po zmroku), rozpoczynała 
się tradycyjnie po Nonie, to jest po modlitwie odmawianej popołudniu. 

Podczas sprawowanych w Wielką Sobotę obrzędów dokonuje się poświęcenia ognia, pas-
chału i wody. Zwyczaj święcenia nowego ognia i zapalania od niego świateł do wieczornej 
modlitwy praktykowany był w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przed każdymi Nie-
szporami. Znaczenie tego symbolu jest oczywiste: ciemność oznacza szatana i śmierć, na-
tomiast światło to Chrystus, który swoim zwycięstwem odnawia nasze życie. Charaktery-
stycznym elementem tradycyjnego obrzędu poświęcenia ognia jest obecność trójramien-
nego świecznika, zwanego „triangułem”. Umieszczone w nim trzy świece są kolejno za-
palane przez kapłana od poświęconego ognia podczas procesyjnego wejścia do kościoła. 
Czynności tej towarzyszy trzykrotne wezwanie: „Światło Chrystusa” i jednocześnie od 
nowego ognia zapalane są świece przyniesione przez wiernych. 

Szczególnym znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego jest paschał: świeca zapalana uro-
czyście podczas Wigilii Paschalnej i używana w liturgii aż do Wniebowstąpienia. Poświę-
cenie i zapalenie paschału dokonywane jest podczas śpiewanego Orędzia Wielkanocnego.  

Po poświęceniu nowego ognia oraz paschału odczytywane jest dwanaście proroctw. Ko-
lejne czytania ukazują stopniowy rozwój dzieła Odkupienia i zapowiadają przyszłe odro-
dzenie w Chrystusie. W przeszłości stanowiły one niejako ostatni etap przygotowania ka-
techumenów do Chrztu świętego.  

Następujące po odczytaniu dwunastru proroctw poświęcenie wody chrzcielnej również jest 
praktyką wywodzącą się wprost od czasów apostolskich. Bogaty w liczne symbole obrzęd 
wskazuje głębokie znaczenie sakramentu chrztu: odmawiane modlitwy, wykonywane ge-
sty, użycie świętych olejów i wreszcie zanurzenie paschału w chrzcielnicy podkreślają 
znaczenie duchowego odrodzenia, do którego jesteśmy powołani i którego poprzez łaskę 
Chrztu dostępujemy. Na zakończenie obrzędu poświęcenia wody śpiewana jest Litania do 
Wszystkich Świętych.



Po zakończeniu Litanii do Wszystkich Świętych odprawiana jest Msza św. Najświętsza 
Ofiara sprawowana jest już w szatach koloru białego, symbolizujących radość Zmartwy-
chwstania. Msza św. ma bardzo specyficzny przebieg: nie ma Introitu, Credo ani Antyfony 
na Ofiarowanie, jak również Antyfony na Komunię oraz modlitwy po komunii. Podczas 
Gloria rozbrzmiewają organy i uderza się w dzwony, a po Lekcji kapłan śpiewa trzykrotnie 
uroczyste Alleluja. Po Komunii śpiewane są skrócone Nieszpory.  

W polskiej tradycji wczesnym rankiem w Niedzielę Zmartwychwstania, bądź też bezpo-
średnio po zakończeniu Mszy św., sprawowanej na zakończenie obrzędów Wielkiej Soboty, 
odprawiana jest procesja rezurekcyjna. Początkowo miała ona na celu obrazowe, publicz-
ne przedstawienie zgromadzonym wiernym szczegółów Zmartwychwstania: powstanie 
z grobu i ukazanie się Chrystusa uczniom. Ostatecznie Rezurekcja nabrała charakteru uro-
czystej procesji teoforycznej, rozpoczynającej się następującym po odśpiewaniu przepisa-
nych psalmów pełnym radości wezwaniem: „Wesoły nam dzień dziś nastał” i kończonej 
śpiewem hymnu „Te Deum”, podczas którego kapłan udziela wszystkim zebranym błogo-
sławieństwa Najświętszym Sakramentem. 

❈  ❈  ❈



LITURGIA ŚWIATŁA
Kapłan ubrany we fioletową kapę udaje się wraz z usługującymi na zewnątrz kościoła, gdzie roz-
palany jest ogień. Po pozdrowieniu wiernych kapłan odmawia modlitwy błogosławieństwa ognia.

POŚWIĘCENIE OGNIA
℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo.  
℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim.  
℣. Módlmy się. 

Boże, Ty przez Swojego Syna, który jest prawdziwym kamieniem węgielnym, udzieli-
łeś wiernym ognia Twojej światłości; po!święć ten nowy ogień wykrzesany z kamie-
nia dla naszego użytku i przez te święta wielkanocne rozpal w nas niebiańskie pra-
gnienia, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez 
tegoż Chrystusa, Pana naszego. 
℟. Amen. 
℣. Orémus.

℟. Amen. 
℣. Módlmy się.

Panie i Boże, Ojcze wszechmogący, Światłości, która się zaćmić nie może, Stworzycielu 
wszelkiej jasności, pobło!gosław to światło, które niegdyś poświęciłeś i pobłogosławiłeś, 
Ty, co cały świat oświeciłeś. Spraw, abymy zapłonęli płomieniem podobnym temu i aby 
ogień światłości Twojej nas oświecił. A jak oświeciłeś Mojżesza wychodzącego z Egiptu, 
tak racz oświecić nasze serca i umysły: abyśmy zasłużyli dojść do życia i wiecznej świa-
tłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
℟. Amen. 
℣. Orémus.

℟. Amen. 
℣. Módlmy się.

Panie święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże: racz zjednoczyć się z nami, święcą-
cymi ten ogień w Imię Twoje i Jednorodzonego Syna Twojego, Boga i Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa oraz Ducha Świętego; daj nam moc przeciw ognistym pociskom nieprzyja-
ciela i oświeć nas łaską niebieską. Który żyjesz i królujesz wraz z Jednorodzonym Twoim 
i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
℟. Amen. ℟. Amen.

POŚWIĘCENIE KADZIDŁA
Po poświęceniu ognia kapłan święci pięć ziaren kadzidła.

Błagamy Cię, wszechmogący Boże, niechaj spłynie obfite błogo!sławieństwo Twoje na to 
kadzidło. O niewidzialny Dawco nowego życia, wejrzyj na ten płomień jaśniejący wśród 
nocy. Niech ofiara składana tej nocy rozbłyśnie tajemniczą jasnością Twojego światła. 



A na każdym miejscu, gdzie zostanie zaniesiony płomień ze świętego misterium, niech po 
usunięciu niegodziwych podstępów szatana okaże się potęgą Twojego majestatu. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. 
℟. Amen. ℟. Amen.

Następnie kropi ziarna kadzidła oraz ogień wodą święconą i okadza je, po czym zakłada białą 
stułę, dalmatykę oraz manipularz i trzymając trójramienny świecznik wraz z usługującymi proce-
syjnie wchodzi do kościoła.

PROCESJA

W wejściu do kościoła kapłan zapala jedną ze świec poświęconym ogniem i śpiewa: „Lumen Chri-
sti”. Wszyscy odpowiadają „Deo grátias” i przyklękają. Druga świeca zapalana jest pośrodku ko-
ścioła, a trzecia przed ołtarzem. Od nowego ognia zapalane są świece przyniesione przez wiernych.

℣. Lumen Christi.  
℟. Deo grátias.     (ter.)

℣. Światło Chrystusa.  
℟. Bogu niech będą dzięki.        (3x)

POŚWIĘCENIE PASCHAŁU

Następnie kapłan klęcząc na najniższym stopniu ołtarza odmawia modlitwę o błogosławieństwo 
na Exultet, po czym podchodzi do stojącego po stronie Ewangelii paschału i przystępuje do jego 
poświęcenia.

Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boży! Na zwycięstwo 
tak wielkiego Króla niech zabrzmi trąba wieszcząca zbawienie! Raduj się, ziemio, opro-
mieniona tak niezmiernym blaskiem! Oświecona jasnością Króla wieków, wolna jesteś od 
mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości raduj się, Kościele święty, 
Matko nasza! Ta zaś świątynia niech zabrzmi potężnym głosem ludu! Wy przeto, bracia 
najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, wzywajcie ra-
zem ze mną miłosierdzia wszechmogącego Boga. Ten, który bez moich zasług raczył mię 
zaliczyć w poczet lewitów, niech mnie napełni światłem Swojej jasności i pozwoli godnie 
wyśpiewać pochwałę tej świecy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Swojego, 
który z Nim żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg: przez wszystkie wieki wieków.  

℟. Amen. 

℣. Dóminus vobíscum.  

℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. Sursum corda.  

℟. Habémus ad Dóminum.

℟. Amen. 

℣. Pan z wami.  

℟. I z duchem twoim. 

℣. W górę serca. 

℟. Wznieśliśmy je ku Panu.



℣. Grátias agámus Dómino, Deo nostro. 

℟. Dignum et iustum est.

℣. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 

℟. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy pełnym głosem 
sławili niewidzialnego Boga, Ojca wszechmogącego, oraz Jednorodzonego Syna Jego Je-
zusa Chrystusa, Pana naszego. On bowiem spłacił za nas Ojcu Przedwiecznemu dług 
Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Te są bowiem święta 
paschalne, w czasie których zabija się owego prawdziwego Baranka, a Jego krwią poświę-
ca podwoje wierzących. Jest to ta noc, w którą niegdyś ojców naszych, synów Izraela, 
wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta 
noc, która rozproszyła mroki grzechów światłem ognistego słupa. Oto noc, która wierzą-
cych obecnie w Chrystusa na całej ziemi uwalnia od zepsucia świata i ciemności grze-
chów, przywraca do łaski i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, 
skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Bezużyteczny byłby dla 
nas dar życia, gdyby nie stało łaski Odkupienia. O jak przedziwna łaskawość Twej dobroci 
dla nas! O jak niepojęty wybór miłości: aby wykupić niewolnika, wydałeś Syna! O zaiste 
konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O szczęśliwa 
wino, któraś zasłużyła mieć takiego i tak potężnego Odkupiciela! O zaiste błogosławiona 
noc, co jedyna była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to 
nocy napisano: «A noc jako dzień zajaśnieje i noc będzie mi światłem i radością». Uświę-
cająca moc tej nocy oddala zbrodnie, zmywa winy, przywraca niewinność upadłym, a ra-
dość smutnym. Rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. 

Kapłan umieszcza na paschale pięć ziaren kadzidła w formie krzyża.

W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę tego światła, którą Ci składa 
Kościół święty uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczół. 
Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił złocisty pło-
mień. 

Następnie kapłan zapala paschał od triangułu.

Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem 
strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała twórcza pszczoła. 

Po czym zapalane są wszystkie światła. 

O zaiste błogosławiona noc, która wydarła łupy Egipcjanom, wzbogaciła Hebrajczyków. 
Noc, w której łączą się sprawy niebieskie z ziemskimi, Boże z ludzkimi. Prosimy Cię 
przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, 
aby rozproszyć mroki tej nocy. Przyjęta jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze świa-
tłami nieba. Niechaj jej płomień zastanie ranny brzask Słońca, tego Słońca, które nie zna 



zachodu, które wróciwszy z otchłani pogodnie zajaśniało ludzkości. Błagamy Cię więc, 
o Panie, racz nam udzielić dni spokojnych i wśród tych wielkanocnych radości racz kie-
rować i zachować w nieustannej opiece nas sługi Twoje, całe duchowieństwo i oddany Ci 
lud razem z Ojcem świętym papieżem Franciszkiem i biskupem naszym Stanisławem. 
Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
℟. Amen. ℟. Amen.

❈  ❈  ❈

PROROCTWA

Po odśpiewaniu uroczystego Orędzia Wielkanocnego kapłan zakłada fioletowy ornat i odczytuje 
dwanaście proroctw. Równocześnie są one śpiewane przez usługujących.

PROROCTWO I
Rdz 1, 1-31; 2, 1-2

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemno-
ść była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg 
rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest do-
bra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak 
upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie skle-
pienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich!» Uczyniwszy to sklepie-
nie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg 
nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi. A potem Bóg 
rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia 
sucha!» A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód 
nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: 
trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, 
w których są nasiona». I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie 
według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatun-
ków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci. A potem 
Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały 
dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na skle-
pieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśnieją-
ce: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je 
Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały 
światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – 
dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo



niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie 
i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo 
skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: 
«Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się 
rozmnaża na ziemi». I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty. Potem Bóg rzekł: «Nie-
chaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta 
według ich rodzajów!» I stało się tak: Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła 
i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł 
Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami mor-
skimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami 
pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go 
stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: 
«Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; 
abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwie-
rzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą 
ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą 
one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, 
i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma wsobie pierwiastek życia, będzie pokarmem 
wszelka trawa zielona». I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo 
dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo 
i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, 
nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 
℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Boże, który w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka, a jeszcze dziwniej odkupiłeś, 
spraw, prosimy, abyśmy siłą ducha opierali się powabom grzechu i zasłużyli osiągnąć 
wieczne radości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

PROROCTWO II
Rdz 5; 6; 7  i 8

A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet. A kiedy ludzie zaczęli się 
mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są 
piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł: 
«Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą



cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». A w owych czasach byli na ziemi 
giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im ro-
dziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Kiedy zaś Pan 
widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, 
żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: «Zgładzę ludzi, 
których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki po-
wietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem». Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Oto dzieje 
Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie 
ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe. Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. 
Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszy-
scy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: «Postanowiłem położyć kres 
istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę 
ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody 
i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. A oto, jak masz ją wykonać: długość arki – trzy-
sta łokci, pięćdziesiąt łokci – jej szerokość i wysokość jej – trzydzieści łokci. Nakrycie 
arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki 
w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. Ja zaś sprowadzę na ziemię 
potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, 
co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami 
twymi, z żoną i z żonami twych synów. Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do 
arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku 
ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie 
wyginęły. A ty nabierz sobie wszelkiej żywności – wszystkiego, co nadaje się do jedzenia 
– i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt». I Noe wy-
konał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić. W roku sześćsetnym życia Noego, 
w drugim miesiącu roku, siedemnastego dnia miesiąca, w tym właśnie dniu trysnęły z hu-
kiem wszystkie źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły się upusty nieba; przez czterdzieści 
dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię. I właśnie owego dnia Noe oraz jego 
synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki, a wraz 
z nimi wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po ziemi, wszelkiego ptac-
twa i istot ze skrzydłami. A wody wezbrały, i podniosły arkę ponad ziemię. Kiedy przyby-
wało coraz więcej wody i poziom jej podniósł się wysoko ponad ziemią, arka płynęła po 
powierzchni wód. Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemię, tak że zakryły 
wszystkie góry wysokie, które były pod niebem. Wody się więc podniosły na piętnaście 
łokci ponad góry i zakryły je. Wszystkie istoty poruszające się na ziemi z ptactwa, bydła 
i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły



wraz ze wszystkimi ludźmi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. A wody stale się 
podnosiły na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni. Ale Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich 
istotach żywych i o wszystkich zwierzętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał 
wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opadać. Zamknęły się bowiem zbiorniki Wielkiej Ot-
chłani tak, że deszcz przestał padać z nieba. Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nie-
ustannie, i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły. A po czterdziestu dniach Noe, 
otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił, wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz 
wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się prze-
konać, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. Gołębica, nie znalazłszy miejsca, gdzie by 
mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej powierzchni ziemi; Noe, wy-
ciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do arki. Przeczekawszy zaś jeszcze siedem dni, 
znów wypuścił z arki gołębicę i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży 
listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. Bóg przemówił do 
Noego tymi słowami: «Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. Wy-
prowadź też z sobą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po zie-
mi; niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają». Noe wyszedł 
więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. Wyszły też z arki wszelkie zwie-
rzęta: różne gatunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszystko, co się porusza na 
ziemi. Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z pta-
ków czystych złożył je wofierze całopalnej na tym ołtarzu. I Pan poczuł miłą woń. 
℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Boże, mocy niewzruszona i wieczna światłości, wejrzyj łaskawie na dziwną tajemnicę, 
którą jest cały Twój Kościół i racz dokonywać w pokoju dzieło zbawienia ludzkiego przez 
nieustanną i skuteczną Opatrzność, by cały świat doświadczył i ujrzał, że co było w poni-
żeniu, podwyższasz, a co zestarzałe, odnawiasz, aby w ten sposób wszystko wróciło do 
doskonałości pierwotnej przez Tego, od którego wszystko wzięło swój początek: Pana na-
szego Jezusa Chrystusa Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-
tego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

PROROCTWO III
Rdz 22, 1-19

W one dni: Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on 
odpowiedział: «Oto jestem» - powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, 
Izaaka, idź dokraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę».



Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Iza-
aka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg 
powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. 
I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja zaś ichłopiec pójdziemy tam, aby 
oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was». Abraham, zabrawszy drwa do spalenia 
ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddali-
li. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» Agdy ten rzekł: «Oto jestem, 
mój synu» – zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» Abraham 
odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. 
A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na 
nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem 
Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na 
niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powie-
dział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz 
się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się 
poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana 
i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę „Pan 
widzi”. Stąd to mówi się dzisiaj: «Na wzgórzu Pan się ukazuje». Po czym Anioł Pański 
przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że 
ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam 
ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; 
potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą so-
bie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś 
mego rozkazu». Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, po-
szedł do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham nadal w Beer-Szebie. 
℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Boże, Ojcze najwyższy wiernych, który przez łaskę przybrania nieustannie pomnażasz 
dzieci Twojej obietnicy na całym kręgu ziem: a przez Tajemnicę Zmartwychwstania czy-
nisz Abrahama, sługę swego, wedle przyrzeczenia ojcem wszystkich narodów, spraw, by 
Twoje ludy godnie odpowiedziały łasce wezwania Twojego. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.



PROROCTWO IV
Wj 14, 24-31; 15, 1 

W one dni: o świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie 
i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli 
się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obro-
nie Pan walczy z Egipcjanami». A Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad morze, 
aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców». Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, 
które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw fa-
lom, i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców ca-
łego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych; nie ocalał z nich ani jeden. 
Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. 
W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan 
na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec 
Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz 
i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana: 

TRAKTUS
Wj 15, 1-2

Śpiewajmy Panu, bo bardzo się wsławił, konie i jeźdźców wtrącił w morze. Stał się 
wspomożycielem i obrońcą i wybawił mnie. ℣. On Bogiem moim, więc chwalić Go będę, 
Bogiem ojca mego, więc będę Go sławić. ℣. Pan wiedzie boje. Pan jest imię Jego. 

℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Wiemy, o Boże, że i w naszych czasach jaśnieją Twe pradawne cuda. Dla zbawienia 
wszystkich narodów działasz dzisiaj przez wodę odrodzenia to, co uczyniłeś dla jednego 
narodu wybawiając go mocą Swojej prawicy z egipskiej niewoli. Spraw, aby cała ludzkość 
weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności wybranego ludu izraelskiego. 
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

PROROCTWO V
Iz 54, 17; 55, 1-11 

Tak mówi Pan: «Takie będzie dziedzictwo sług Pana i nagroda ich słuszna ode Mnie. 
Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie 
i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wy-
dajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci?



Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. 
Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę 
z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go 
świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego 
nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego 
Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się 
pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę 
i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłu-
je, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami wa-
szymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak 
drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Zaiste, podob-
nie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie 
użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzące-
go, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw 
nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». 
℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Wszechmogący, wieczny Boże, pomnażaj na cześć Imienia Twojego to, co przyrzekłeś 
mocnej wierze Ojców; a przez łaskę świętego przybrania powiększaj liczbę dzieci obietni-
cy Twojej i spraw, aby to, o czym pierwsi święci nie wątpili, że się spełni, Kościół Twój 
w większej części ujrzał już spełnione. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego: 
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wie-
ków.
℟. Amen. ℟. Amen.

PROROCTWO VI
Ba 3, 9-38 

Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. 
Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uwa-
żany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu? Opu-
ściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. 
Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest 
długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miej-
sce lub kto wszedł do jej skarbców? Gdzież są zwierzchnicy narodów i panujący nad zwie-
rzętami ziemi, ci, co igrają z ptakami powietrznymi, ci, co gromadzą srebro i złoto, w któ-
rych ludzie złożyli ufność, a nie ma końca nabywaniu tych rzeczy, którzy obrabiają srebro,



trudzą się, tak że prawie nie kończy się ich praca? Zniknęli i do Szeolu zstąpili, a inni sta-
nęli na ich miejsce. Młodsi ujrzeli światło i zamieszkali na ziemi, ale drogi ąddrości nie 
pojęli, nie poznali jej ścieżek ani jej nie uchwycili, a synowie ich od drogi swej daleko 
odeszli. Nie słyszano o niej w Kanaanie ani w Temanie jej nie widziano. Synowie Hagar 
ubiegają się o mądrość tej ziemi, kupcy Merranu i Temanu, opowiadający baśnie i poszu-
kiwacze wiedzy, drogi mądrości nie znają ani nie pamiętają o jej ścieżkach. O Izraelu, jak-
że wielki jest dom Boga, jakże obszerne miejsce posiadłości Jego! Wielki i nie mający ko-
ńca, wysoki i niezmierzony. Tam urodzili się olbrzymi, sławni od początku, wielcy, biegli 
w walce. Ale nie tych wybrał Bóg ani im nie dał drogi do mądrości. Zginęli dlatego, że 
mądrości nie mieli, zginęli z powodu swej nierozwagi. Któż wstąpił do nieba, aby ją 
wziąć, któż ją zobłoków sprowadził? Któż przeprawił się przez morze, a znalazł ją i przy-
wiózł ją wzamian za najlepsze złoto? Nie ma nikogo, kto by znał jej drogę i kto by rozpo-
znał jej ścieżkę. Lecz zna ją Wszechwiedzący i wynajdzie ją swoją mądrością. Ten, który 
na czas bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał świa-
tło i poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go ze drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na 
swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: «Jesteśmy». Z radością świecą swemu 
Stwórcy. On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się równać. Zbadał 
wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu 
swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. 
℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Boże, który nieustannie powiększasz swój Kościół powołując narody, prosimy Cię, racz 
w swojej dobroci otoczyć nieustanną opieką i pomocą tych wszystkich, których oczyściłeś 
wodą Chrztu Świętego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego: Który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

PROROCTWO VII
Ez 37, 1-14 

W one dni: Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, 
i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła 
nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do 
mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Pa-
nie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do 
nich: „Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha 
po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem,



i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pa-
nem”». I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum 
i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna 
i wyrosło ciało, a skóra na nie się naciągnęła, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powie-
dział do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak 
powiada Pan Bóg: „Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby 
ożyli”». Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli 
na nogach - wojsko bardzo wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały 
dom Izraela. Oto mówią oni: „Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas”. 
Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: „Oto otwieram wasze groby i wydo-
bywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pa-
nem, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego 
ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to po-
wiedziałem i wykonam”, mówi Pan Bóg». 
℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Boże, który w obu testamentach uczysz nas czcić tajemnicę Zmartwychwstania, prosimy 
Cię, daj nam poznać miłosierdzie Twoje, abyśmy, przyjmując tu na ziemi dary łaski Two-
jej, trwali w ufnym oczekiwaniu przyszłej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chry-
stusa Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

PROROCTWO VIII
Iz 4, 1-6 

Siedem niewiast uchwyci się jednego mężczyzny w ów dzień, mówiąc: «Swój chleb bę-
dziemy jadły i we własną odzież się ubierały. Dozwól nam tylko nosić twoje imię. Odejmij 
nam hańbę». W owym dniu Odrośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi przepy-
chem i krasą dla ocalałych z Izraela. I będzie tak: Ten, kto pozostał żywy na Syjonie, i któ-
ry się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do Księgi Życia w Je-
ruzalem. Gdy Pan obmyje brud Córy Syjońskiej i krew rozlaną oczyści wewnątrz Jeruzalem 
tchnieniem sądu i tchnieniem pożogi, wtedy Pan przyjdzie spocząć na całej przestrzeni góry 
Syjonu i na tych, którzy się tam zgromadzą, we dnie jak obłok z dymu, w nocy jako olśnie-
wający płomień ognia. Albowiem nad wszystkim Chwała Pańska będzie osłoną i namiotem, 
by za dnia dać cień przed skwarem, ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą. 



TRAKTUS
Iz 5, 1-2

Winnicę miał mój przyjaciel na urodzajnym wzgórzu. ℣. I skopał ją, i oczyścił z kamieni, 
i zasadził w niej winorośl wyborną, i pośrodku wieżę zbudował. ℣. I wykuł tam także 
tłocznię. Winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela. 

℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Boże, Ty przez usta świętych Proroków objawiłeś wszystkim dzieciom swojego Kościoła, 
że na każdym miejscu Twego panowania zasiewasz dobre ziarno i pielęgnujesz wybrane 
latorośle; daj Twoim ludom, które nazwałeś winnicą i rolą, aby wykorzeniły ciernie i osty 
i przyniosły obfity plon. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego: Który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

PROROCTWO IX
Wj 12, 1-11

W one dni: Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie 
dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu 
zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baran-
ka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, 
to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, 
aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według 
tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć mo-
żecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy 
zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią 
odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pie-
czone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie 
spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, 
z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać zniego na dzień następny. Co-
kolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go bę-
dziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym 
ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana». 
℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.



Wszechmogący, wieczny Boże, który cudownie rozporządzasz dziełami swoimi, daj, aby 
ci, których odkupiłeś, zrozumieli, że dzieło stworzenia świata dokonane przed wiekami nie 
przewyższa dzieła ofiary Chrystusa, Paschy naszej, która się spełniła w pełni czasów. Któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

PROROCTWO X
Jon 3, 1-10

W one dni: Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, 
wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Ni-
niwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Po-
czął więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści 
dni, a Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post 
i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla Ni-
niwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblókł się w wór i usiadł na popie-
le. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje: 
«Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. 
Ludzie i zwierzęta niech przyobleką się w wory. Niech żarliwie wołają do Boga! Niechaj 
każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swo-
imi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego 
gniewu, i nie zginiemy?» Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowa-
nia. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. 
℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Boże, który zjednoczyłeś różna narody w wyznawaniu Imienia Twojego, daj nam łaskę 
pragnienia i możność wykonania tego, co nam nakazujesz, aby lud Twój, powołany do 
chwały wiecznej trwał w zjednoczeniu przez wiarę w sercach i pobożność w uczynkach. 
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

PROROCTWO XI
Pwt 31, 22-30

Mojżesz napisał tę pieśń w owym dniu i nauczył jej Izraelitów Pan dał taki rozkaz Jozu-
emu, synowi Nuna: «Bądź mężny i mocny, gdyż ty zaprowadzisz Izraelitów do ziemi, któ-
rą im poprzysiągłem, a Ja będę z tobą». Gdy Mojżesz zakończył całkowicie pisanie tego 
Prawa w księdze, rozkazał lewitom noszącym Arkę Przymierza Pańskiego: «Weźcie tę 



Księgę Prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, Boga waszego, a niech tam będzie 
przeciwko wam jako świadek. Ja bowiem znam wasz upór i twardy kark. Oto jak długo 
żyję z wami, opornie postępowaliście względem Pana. Cóż dopiero po mojej śmierci?» 
«Zbierzcie u mnie wszystkich starszych z waszych pokoleń i zwierzchników, abym po-
wiedział do ich uszu te słowa i wezwał przeciw nim niebo i ziemię na świadków. Ponie-
waż wiem, że po mojej śmierci na pewno w przyszłości sprzeniewierzycie się i odstąpicie 
od drogi, którą wam przykazałem. Dosięgnie was nieszczęście, gdy czynić będziecie to, co 
jest złe w oczach Pana, gniewając Go czynami rąk waszych». Potem wygłosił Mojżesz do 
uszu całej społeczności Izraela wszystkie słowa tej pieśni: 

TRAKTUS
Pwt 32, 1-4

Słuchajcie, niebiosa, a będę mówił, niech słucha ziemia mowy ust moich. ℣. Niech spływa 
jak deszcz nauka moja i niech zstąpią jak rosa słowa moje. ℣. Jak ulewa na trawę i jak 
krople dżdżu na zioła, gdyż imię Pańskie opiewać będę. ℣. Oddajcie chwałę Bogu nasze-
mu. Dzieła Boże są doskonałe, a wszystkie drogi Jego sprawiedliwe. ℣. Bóg wierny i bez 
skazy, Pan sprawiedliwy i święty. 

℣. Orémus. 
℣. Flectámus genua. 
℣. Leváte.

℣. Módlmy się.  
℣. Klęknijmy. 
℣. Powstańcie.

Boże, wielkości pokornych i mocy sprawiedliwych, Ty przez świętego sługę Swego Moj-
żesza chciałeś pouczyć Swój lud słowami świętej pieśni tak, aby to przypomnienie prawa 
stało się także dla nas nauką. Okaż Swą potęgę wszystkim narodom przez Ciebie uspra-
wiedliwionym i obdarz je radością, łagodząc ich lęk. Odpuść im i zgładź wszystkie grze-
chy, aby zapowiedziana im kara zamieniła się w łaskę zbawienia. Przez Pana naszego Je-
zusa Chrystusa Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg 
przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

PROROCTWO XII
Dn 3, 1-24

Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szero-
kości sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Następ-
nie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, 
sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w po-
święceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. Zebrali się więc satrapo-
wie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy 



prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się 
przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. Herold zaś obwieszczał donośnie: 
«Rozkaz dla was, narody, ludy, języki; w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, 
harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz 
i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Kto by nie upadł 
na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca». 
W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszel-
kiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, od-
dając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. Niektórzy Chaldejczy-
cy przyszli jednocześnie, by oskarżyć Żydów. Zwrócili się do króla Nabuchodonozora i po-
wiedzieli: «Królu, żyj wiecznie! Wydałeś, królu, rozporządzenie, by każdy, gdy usłyszy 
dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycz-
nych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł na twarz i nie 
oddał pokłonu, miał być wrzucony do rozpalonego pieca. Są tutaj jednak mężowie żydow-
scy, których uczyniłeś zwierzchnikami miasta babilońskiego, Szadrak, Meszak i Abed-Nego; 
mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają czci twemu bogu ani nie oddają pokłonu 
złotemu posągowi, który wzniosłeś». Nabuchodonozor zapłonął gniewem i rozkazał przy-
prowadzić Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Sprowadzono więc tych mężów przed króla. 
Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku 
i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, 
który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – wchwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, 
lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na 
twarz ioddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostanie-
cie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z mo-
ich rąk?» Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabucho-
donozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu 
służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, kró-
lu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu 
złotemu posągowi, który wzniosłeś». Na to wpadł Nabuchodonozor wgniew, a wyraz jego 
twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed- Nega. Wydał rozkaz, by roz-
palono piec siedem razy bardziej niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swe-
go wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego 
pieca. Związano więc tych mężów w ich płaszczach, obuwiu, tiarach i ubraniach, i wrzu-
cono do rozpalonego pieca. Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie roz-
palony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. 
Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli związani do środka rozpalone-
go pieca. I chodzili wśród płomieni wysławiając Boga i błogosławiąc Pana. 



℣. Orémus. ℣. Módlmy się. 

Boże, wielkości pokornych i mocy sprawiedliwych, Ty przez świętego sługę Swego Moj-
żesza chciałeś pouczyć Swój lud słowami świętej pieśni tak, aby to przypomnienie prawa 
stało się także dla nas nauką. Okaż Swą potęgę wszystkim narodom przez Ciebie uspra-
wiedliwionym i obdarz je radością, łagodząc ich lęk. Odpuść im i zgładź wszystkie grze-
chy, aby zapowiedziana im kara zamieniła się w łaskę zbawienia. Przez Pana naszego Je-
zusa Chrystusa Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg 
przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

❈  ❈  ❈

POŚWIĘCENIE WODY CHRZCIELNEJ

Po odczytaniu dwunastu proroctw kapłan ubiera fioletową kapę i udaje się wraz usługującymi do 
chrzcielnicy. W tym czasie chór śpiewa Traktus.

TRAKTUS
Ps 41, 2-4

Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! Dusza moja 
pragnie Boga, Boga żywego:kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Łzy stały się dla 
mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią mi co dzień: Gdzie jest twój Bóg? 

OBRZĘD POŚWIĘCENIA WODY

Przy chrzcielnicy kapłan pozdrawia wiernych i przystępuje do poświęcenia wody chrzcielnej.

℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo.  
℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim.  
℣. Módlmy się. 

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na pobożność ludu, który mając się od-
rodzić, pragnie jak łania źródła Twojej wody i spraw miłościwie, aby pragnienie wiary 
przez tajemnicę Chrztu uświęciło jego duszę i ciało. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa 
Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie 
wieki wieków.
℟. Amen.  
℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo.  
℣. Orémus. 

℟. Amen.  
℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim.  
℣. Módlmy się. 



Wszechmogący, wiekuisty Boże, bądź obecny w tych tajemnicach Twej wielkiej dobroci, 
bądź obecny w sakramentach i ześlij ducha przybrania, aby dać nowe życie ludowi, który 
rodzi się w źródle chrzcielnym. Spraw, aby poświęcenie, które ma się dokonać przez naszą 
niegodną posługę, otrzymało skuteczność dzięki Twojej mocy. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg 
przez wszystkie wieki wieków. 
℟. Amen. 

℣. Dóminus vobíscum.  

℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. Sursum corda.  

℟. Habémus ad Dóminum. 

℣. Grátias agámus Dómino, Deo nostro. 

℟. Dignum et iustum est.

℟. Amen. 

℣. 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! Twoja niewi-
dzialna moc nadaje sakramentom cudowną skuteczność i chociaż jesteśmy niegodni spra-
wować tak wielkie tajemnice, Ty nie zapominasz o darach Twej łaski i skłaniasz miłości-
wie ucho nawet ku naszym prośbom. Duch Twój, o Boże, unosił się nad wodami w samym 
zaraniu świata, aby już wtedy żywioł wody otrzymał zaczątek mocy uświęcania. Boże, Ty 
obmywając wodą zbrodnie występnego świata, potop uczyniłeś obrazem mającego nadejść 
odrodzenia przez Chrzest, ten sam bowiem żywioł wody w tajemniczy sposób kładzie kres 
występkom i stanowi początek cnót. Wejrzyj, Panie, na oblicze Kościoła Twojego i po-
mnóż w nim zastęp Twych dzieci. Ty rozweselasz królestwo Twoje obfitym strumieniem 
Swoich łask i otwierasz źródło chrzcielna do odrodzenia ludów pogańskich na całej kuli 
ziemskiej. Niech z woli Twego majestatu woda ta otrzyma łaskę Twego Jednorodzonego 
Syna z Ducha Świętego. 

Kapłan wyciąga rękę i rozdziela wodę w znak krzyża świętego mówiąc:

Niech Duch Święty przez tajemnicze działanie swej mocy uczyni płodną tę wodę przygoto-
waną do odrodzenia ludzi, aby z czystego łona tego Bożego źródła wynurzyło się niebia-
ńskie pokolenie poczęte w świętości i zrodzone do nowego życia. Niech łaska jak matka 
zrodzi ich do jednego dziecięctwa, mimo różnic płci i wieku. Niech więc, o Panie, na Twój 
rozkaz precz stąd uchodzi wszelki duch nieczysty, niech precz odstąpi cała przewrotność 
zdradzieckiego szatana. Niech nie znajdzie tu przystępu wpływ wrażej mocy, niech nie krąży 
ona gotując zasadzki, niech się nie wkrada po kryjomu, niech się nie waży psuć i zarażać. 



Następnie kapłan dotyka wody dłonią i mówi:

Niech to święte i niewinne stworzenie będzie wolne od wszelkiej napaści przeciwnika 
i oczyszczone przez usunięcie wszelkiej nieprawości. Niech będzie źródłem życia, wodą 
odradzającą, falą oczyszczającą, aby wszyscy, którzy zostaną obmyci w tej zbawiennej ką-
pieli, otrzymali łaskę doskonałego oczyszczenia za sprawą Ducha Świętego. 

Po czym czyni nad wodą trzykrotnie znak krzyża, mówiąc:

Przeto błogosławię cię, wodo, w imię Boga ! żywego, w imię Boga ! prawdziwego, 
w imię Boga ! świętego, w imię Boga, który na początku słowem oddzielił cię od suchej 
ziemi, którego Duch unosił się nad tobą. 

Kapłan rozdziela wodę ręką i wylewa ją na cztery strony świata.

On to sprawił, żeś wytrysnęła z rajskiego źródła i czterema strumieniami zrosiła całą zie-
mię; On to na puszczy, gdyś była gorzką, przemienił cię w słodką i zdatną do picia oraz 
wyprowadził cię ze skały dla napojenia spragnionego ludu. Błogo!sławię cię w imię Je-
zusa Chrystusa, Jego Jedynego Syna a Pana naszego, który w Kanie Galilejskiej przemie-
nił cię w wino przedziwnym cudem swej potęgi. On to własnymi stopami chodził po tobie 
i w twoich falach został ochrzczony przez Jana w Jordanie. On cię wytoczył ze Swego 
boku razem z krwią, uczniom swoim kazał tobą chrzcić wierzących, mówiąc: «Idźcie i na-
uczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Gdy będziemy spełniać to przykazanie, Ty, Boże wszechmogący, przybądź nam łaskawie 
z pomocą i w dobroci Twojej ześlij tchnienie Twego Ducha. 

Kapłan trzykrotnie dmucha na wodę w formie krzyża, mówiąc:

Pobłogosław tę czystą wodę tchnieniem Twoich ust, aby oprócz naturalnej właściwości 
oczyszczania ciał tych, którzy się nią myją, otrzymała moc oczyszczania dusz. 

Następnie kapłan trzy razy zanurza Paschał w wodzie, śpiewając:

Niech moc Ducha Świętego zstąpi w wodę wypełniającą to źródło chrzcielne. 

Po czym dmucha na wodę trzy razy w formie greckiej litery Ψ symbolizującej duszę (gr. psyche).

Niech zapłodni całą tę wodę dając jej moc odradzania. 

Kapłan wyjmuje Paschał z wody.

Niech tutaj zostaną obmyte zmazy grzechów. Niech tutaj natura stworzona na Twój obraz 
i przywrócona do pierwotnej godności zostanie oczyszczona od wszelkich zastarzałych 
brudów, aby każdy człowiek, który przystąpi do tego sakramentu odrodzenia, odżył jako 
nowe dziecko w prawdziwej niewinności. 



Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, która przyjdzie sądzić żywych i umar-
łych i świat przez ogień.
℟. Amen. ℟. Amen. 

Usługujący nabiera poświęconej wody chrzcielnej do naczynia. Kapłan kropi nią wszystkich ze-
branych, po czym wlewa do wody Olej Katechumenów, czyniąc nim znak krzyża i mówiąc:

Niech Olej zbawienia uświęci tę wodę ! i da jej moc odradzania na życie wieczne. 
℟. Amen. ℟. Amen. 

W ten sam sposób kapłan wlewa do wody Krzyżmo Święte.

Wlanie Krzyżma Pana naszego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego Pocieszyciela niech się 
dokona w imię Trójcy Świętej. 
℟. Amen. ℟. Amen. 

Następnie kapłan wlewa jednocześnie Olej Katechumenów i Krzyżmo Święte do wody, czyniąc 
nimi znak krzyża, po czym miesza ręką oleje z wodą i rozprowadza je po całej jej powierzchni.

Zmieszanie Krzyżma uświęcającego, Oleju namaszczenia i wody chrzcielnej niechaj się 
dokona w imię Oj!ca, i Sy!na, i Ducha ! Świętego. 
℟. Amen. ℟. Amen. 

LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Po obrzędzie poświęcenia wody chrzcielnej kapłan wraz z usługującymi wraca do prezbiterium. 
W tym czasie chór zaczyna śpiewać Litanię do Wszystkich Świętych.  

Gdy śpiewane jest wezwanie „Peccatores” kapłan schodzi wraz z usługującymi do zakrystii, za-
kłada biały ornat i przygotowuje się do sprawowania Mszy świętej.

℣. Kýrie, eléison.  
℟. Christe, eléison. Kýrie, eléison.  
℣. Christe, audi nos.  
℟. Christe, exáudi nos.  
℣. Pater de cælis, Deus,  
℟. miserére nobis. 
℣. Fili, Redémptor mundi, Deus,  
℟. miserére nobis. 
℣. Spíritus Sancte, Deus,  
℟. miserére nobis.  
℣. Sancta Trínitas, unus Deus.  
℟. Miserére nobis. 

℣. Kyrie, eleison. 
℟. Christe, eleison. Kyrie, eleison. 
℣. Chryste, usłysz nas. 
℟. Chryste, wysłuchaj nas. 
℣. Ojcze z nieba, Boże.  
℟. Zmiłuj się nad nami.  
℣. Synu, Odkupicielu świata, Boże.  
℟. Zmiłuj się nad nami. 
℣. Duchu Święty, Boże.  
℟. Zmiłuj się nad nami. 
℣. Święta Trójco, jedyny Boże.  
℟. Zmiłuj się nad nami. 



℣. Sancta María.  
℟. Ora pro nobis.  
℣. Sancta Dei Génetrix.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancta Virgo vírginum.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Míchaël.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Gábriel.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Ráphaël.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Omnes sancti Angeli et Archángeli.  
℟. Oráte pro nobis. 
℣. Omnes sancti beatórum Spirítuum órdines.  
℟. Oráte pro nobis. 
℣. Sancte Ioánnes Baptísta.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Ioseph.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Omnes sancte Patriárchæ et Prophétæ.  
℟. Oráte pro nobis. 
℣. Sancte Petre.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Paule.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Andréa.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Ioánnes.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ. 
℟. Oráte pro nobis. 
℣. Omnes sancti Discípuli Dómini.  
℟. Oráte pro nobis.

℣. Święta Maryjo.  
℟. Módl się za nami.  
℣. Święta Boża Rodzicielko.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święta Panno nad pannami. 
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Michale. 
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Gabrielu.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Rafale. 
℟. Módl się za nami. 
℣. Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie.  
℟. Módlcie się za nami. 
℣. Wszystkie święte niebieskie Duchy.  
℟. Módlcie się za nami. 
℣. Święty Janie Chrzcicielu.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Józefie.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy.  
℟. Módlcie się za nami. 
℣. Święty Piotrze.  
℟. Módl się za nami.  
℣. Święty Pawle.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Andrzeju.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Janie.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści.  
℟. Módlcie się za nami. 
℣. Wszyscy święci Uczniowie Pańscy.  
℟. Módlcie się za nami.



℣. Sancte Stéphane.  
℟. Ora pro nobis.  
℣. Sancte Laurénti.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Vincénti.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Omnes sancti Mártyres.  
℟. Oráte pro nobis. 
℣. Sancte Silvéster.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Gregóri.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Augustíne.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Omnes sancti Pontífices et Confessóres.  
℟. Oráte pro nobis. 
℣. Omnes sancti Doctóres.  
℟. Oráte pro nobis. 
℣. Sancte Antóni.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Benedícte.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Domínice.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancte Francísce.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ.  
℟. Oráte pro nobis. 
℣. Omnes sancti Mónachi et Eremítæ.  
℟. Oráte pro nobis. 
℣. Sancta María Magdaléna.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancta Agnes.  
℟. Ora pro nobis.

℣. Święty Szczepanie.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Wawrzyńcze.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Wincenty.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Wszyscy święci Męczennicy. 
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Sylwestrze.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Grzegorzu.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Augustynie.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy.  
℟. Módlcie się za nami. 
℣. Wszyscy święci Doktorowie.  
℟. Módlcie się za nami. 
℣. Święty Antoni.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Benedykcie.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Dominiku.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święty Franciszku.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Wszyscy święci Kapłani i Lewici.  
℟. Módlcie się za nami. 
℣. Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy.  
℟. Módlcie się za nami. 
℣. Święta Mario Magdaleno.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święta Agnieszko.  
℟. Módl się za nami.



℣. Sancta Cæcília.  
℟. Ora pro nobis.  
℣. Sancta Agatha.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Sancta Anastásia.  
℟. Ora pro nobis. 
℣. Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ.  
℟. Oráte pro nobis. 
℣. Omnes Sancti et Sanctæ Dei.  
℟. Intercédite pro nobis. 
℣. Propítius esto.  
℟. Parce nobis, Dómine. 
℣. Propítius esto. 
℟. Exaudi nos, Dómine. 
℣. Ab omni malo.  
℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. Ab omni peccáto.  
℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. A morte perpétua.  
℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. Per mystérium sanctæ Incarnatiónis tuæ.  
℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. Per advéntum tuum.  
℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. Per nativitátem tuum.  
℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. Per baptísmum et sanctum ieiúnium tuum.  
℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. Per crucem et passiónem tuam.  
℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. Per mortem et sepultúram tuam.  
℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. Per sanctam resurrectiónem tuam.  
℟. Líbera nos, Dómine.

℣. Święta Cecylio.  
℟. Módl się za nami.  
℣. Święta Agato.  
℟. Módl się za nami. 
℣. Święta Anastazjo. 
℟. Módlcie się za nami. 
℣. Wszystkie święte Dziewice i Wdowy.  
℟. Módlcie się za nami. 
℣. Wszyscy Święci i Święte Boże.   
℟. Przyczyńcie się za nami. 
℣. Bądź nam miłościw.  
℟. Przepuść nam, Panie. 
℣. Bądź nam miłościw.  
℟. Wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Od zła wszelkiego.  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. Od grzechu każdego.  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. Od śmierci wiecznej.  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego.  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. Przez przyjście Twoje.  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. Przez narodzenie Twoje.  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. Przez Chrzest i święty Post Twój .  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. Przez Krzyż i Mękę Twoją.  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. Przez Śmierć i Pogrzeb Twój.  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. Przez święte Zmartwychwstanie Twoje.  
℟. Wybaw nas, Panie.



℣. Per admirábilem ascensiónem tuam.  
℟. Líbera nos, Dómine.  
℣. Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti. 

℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. In die iudícii.  
℟. Líbera nos, Dómine. 
℣. Peccatóres.  
℟. Te rogámus, audi nos. 
℣. Ut nobis parcas.  
℟. Te rogámus, audi nos. 
℣. Ut Ecclésiam tuam sanctam régere et 
conserváre dignéris.  
℟. Te rogámus, audi nos.  
℣. Ut domnum apostólicum et omnes ecc-
lesiásticos órdines in sancta religióne con-
serváre dignéris.  
℟. Te rogámus, audi nos. 
℣. Ut inimícos sanctæ Ecclésiæ humiliáre 
dignéris.  
℟. Te rogámus, audi nos. 
℣. Ut régibus et princípibus christiánis, pa-
cem et veram concórdiam donáre dignéris.  
℟. Te rogámus, audi nos. 
℣. Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio 
confortáre et conserváre dignéris.  
℟. Te rogámus, audi nos. 
℣. Ut ómnibus benefactóribus nostris sem-
pitérna bona retríbuas.  

℟. Te rogámus, audi nos 
℣. Ut fructus terræ dare et conserváre di-
gnéris.  
℟. Te rogámus, audi nos. 
℣. Ut ómnibus fidélibus defúnctis réquiem 
ætérnam donáre dignéris.  
℟. Te rogámus, audi nos.

℣. Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje.  
℟. Wybaw nas, Panie.  
℣. Przez Przyjście Ducha Świętego Pocie-
szyciela.  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. W dzień sądu.  
℟. Wybaw nas, Panie. 
℣. My grzeszni.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Abyś nam grzechy odpuścić raczył.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Abyś Kościołem Swym świętym rzą-
dził i zachować go raczył.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszy- 
stkie duchowne stany w świętej pobożno-
ści zachować raczył.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego 
upokorzyć raczył.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Abyś panującym i rządom chrześcijań-
skim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Abyś nas samych w służbie Swej świę-
tej utwierdzić i zachować raczył.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Abyś wszystkim dobrodziejom naszym 
uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić 
raczył.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować 
raczył.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Abyś wszystkim wiernym zmarłym 
wieczny odpoczynek dać raczył.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 



℣. Ut nos exaudíre dignéris.  
℟. Te rogámus, audi nos.  
℣. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.  
℟. Parce nobis, Dómine. 
℣. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.  
℟. Exaudi nos, Dómine. 
℣. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.  
℟. Miserére nobis. 
℣. Christe, audi nos. 
℟. Christe, exáudi nos.

℣. Abyś nas wysłuchać raczył.  
℟. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.  
℣. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.  
℟. Przepuść nam, Panie. 
℣. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.  
℟. Wysłuchaj nas, Panie. 
℣. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.  
℟. Zmiłuj się nad nami. 
℣. Chryste, usłysz nas. 
℟. Chryste, wysłuchaj nas.

❈  ❈  ❈

MSZA ŚWIĘTA

MSZA KATECHUMENÓW
Bezpośrednio po Litanii do Wszystkich Świętych chór rozpoczyna śpiew Kyrie. Kapłan staje 
u stopni ołtarza, żegna się znakiem krzyża i odmawia Psalm 42 oraz spowiedź powszechną wraz 
z usługującymi występującymi w imieniu wszystkich wiernych.

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

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

Następnie kapłan okadza ołtarz, po czym intonuje uroczysty hymn Gloria, podczas którego roz-
brzmiewają organy oraz dzwony.

GLORIA
℣. Glória in excélsis Deo 
℟. Et in terra pax homínibus bonæ volun- 
tátis. Laudámus te. Benedícimus te. Ado-
rámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus 
tibi propter magnam glóriam tuam. Dómi-
ne Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípo-
tens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Qui tollis peccáta mundi, súscipe

℣. Chwała na wysokości Bogu. 
℟. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy 
Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy bo 
wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu 
nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, 
Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Bo-
że, Baranku Boży, Synu Ojca: który gładzisz 
grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który 
gładzisz grzechy świata, przyjm 



deprecatiónem nostram. Qui sedes ad 
déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam 
tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu 
solus Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto 
Spíritu ! in glória Dei Patris. Amen.

błaganie nasze, który siedzisz po prawicy 
Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko 
Tyś jest jest święty, tylko Tyś jest Panem, tyl-
ko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem 
Świętym ! w chwale Boga Ojca. Amen.

KOLEKTA
Po ucałowaniu ołtarza kapłan zwraca się do wiernych z wezwaniem do modlitwy.

℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo.  
℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim.  
℣. Módlmy się. 

Boże, który tę najświętszą noc uświetniasz chwałą Zmartwychwstania Pańskiego, zacho-
waj w nowych Twych dzieciach ducha przybrania, któregoś im użyczył: aby odnowieni na 
duchu i ciele mogli Ci służyć w nieskazitelności. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. 
℟. Amen. ℟. Amen.

Wierni siadają, aby wysłuchać lekcji.
LEKCJA

Kol 3, 1-4
Bracia: Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, 
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do 
tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy 
się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
℟. Deo grátias. ℟. Bogu niech będą dzięki.

Po lekcji wszyscy powstają i kapłan śpiewa trzykrotnie uroczyste Alleluja. Następnie chór śpiewa 
Traktus i po nim następuje proklamacja Ewangelii o Zmartwychwstaniu.

ALLELUJA
Ps 117, 1

℣. Allelúia.  
℟. Allelúia.      (ter.)

℣. Alleluja.  
℟. Alleluja.          (3x)

℣. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego na wieki. 

TRAKTUS
Ps 116, 1-2

℣. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy. ℣. Bo Jego łaska-
wość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. 



EWANGELIA
Mt 28, 1-7

℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo. 

℣. ! Sequéntia sancti Evangélii secúndum 
Matthæum. 
℟. Glória tibi, Dómine.

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim. 

℣. ! Słowa świętej Ewangelii według Ma-
teusza.  
℟. Chwała Tobie, Panie.

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga 
Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił 
z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a sza-
ty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. 
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 
Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie 
miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał zmartwych i oto 
udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». 
℟. Laus tibi, Christe. ℟. Chwała Tobie Chryste.

Po Ewangelii wierni siadają aby wysłuchać kazania.

MSZA WIERNYCH
Rozpoczyna się druga część liturgii Mszy św., obejmującą Ofiarowanie, tajemnicę Przeistoczenia 
i Komunię św. 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.

OFIAROWANIE

Kapłan nie odmawia Offertorium, lecz od razu rozpoczyna ofiarowania chleba i wina, podnosząc 
kolejno patenę z hostią i kielich napełniony winem. Następnie kapłan okadza dary ofiarne oraz 
ołtarz po czym sam zostaje okadzony przez ministranta. Po umyciu rąk kapłan poleca ofiarę chle-
ba i wina Trójcy Przenajświętszej. Wierni powstają, kiedy ministrant okadza lud.  

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
Prosimy Cię, Panie, przyjmij modlitwy wiernych wraz z darami ofiarnymi: aby ofiara, która 
wzięła początek w misterium paschalnym, za łaską Twoją stała się dla nas lekarstwem na 
wieczność. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności 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 WIELKANOCNA
℣. 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 Ciebie, Panie, zawsze, 
a zwłaszcza tej nocy uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. 
On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zni-
weczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. 
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami woj-
ska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Prefację kończy hymn Sanctus, śpiewany przez wiernych wraz z chórem. Wierni klękają.
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: modli się za Kościół, 
wspomina żywych, a następnie w łączności ze Świętymi wspomina Matkę Bożą, św. Józefa, Aposto-
łów 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.



ŁAMANIE CHLEBA
Odmawiane podczas łamania Chleba kolejne ciche modlitwy, w których kapłan wzywa wstawiennic-
twa Matki Bożej, świętych apostołów i wszystkich świętych, 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.

KOMUNIA KAPŁANA
Kapłan dokonuje połączenia Ciała i Krwi Pańskiej i przyjmuje Komunię świętą, odmawiając 
przed nią trzy modlitwy: o pokój, o oczyszczenie z win oraz o zjednoczenie z Bogiem. Nie odma-
wia się Agnus Dei, Antyfony na Komunię i modlitwy po Komunii.

KOMUNIA WIERNYCH
Po komunii kapłana ministranci wraz z wiernymi odmawiają spowiedź powszechną, po czym ka-
płan udziela zgromadzonym rozgrzeszenia ogólnego.

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ 
semper Vírgini, beáto Michaéli Archánge-
lo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis 
Petro et Páulo, ómnibus Sanctis, et tibi pa-
ter: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, 
et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima 
culpa. Ideo precor beátam Maríam semper 
Vírginem, beátum Michaélem Archánge-
lum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos 
Apóstolos Petrum et Páulum, omnes Sanc-
tos, et te, pater, oráre pro me ad Dóminum 
Deum nostrum. 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu, 
Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, świę-
temu 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, świę-
tego Michała Archanioła, świętego Jana 
Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, wszystkich Świętych i ciebie, ojcze, 
o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego. 

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus, et 
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad 
vitam æternam.  
℟. Amen. 
℣. Indulgéntiam, ! absolutiónem, et remi- 
ssiónem peccatórum vestrórum, tríbuat vo-
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 
wam udzieli przebaczenia, ! rozgrzeszenia 
i odpuszczenia grzechów waszych. 
℟. Amen.



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)

Kapłan podając Hostię błogosławi nią wiernego i mówi: „Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa 
niechaj strzeże duszy twojej na żywot wieczny. Amen”. Wierni nie odpowiadają „Amen”.  

Bezpośrednio po Komunii świętej śpiewane są Nieszpory, podczas których dokonuje się okadzenia.

ANTYFONA
Ps 150

Allelúia, allelúia, allelúia. Ps. Laudáte Dó-
minum omnes Gentes: * laudáte eum omnes 
pópuli. Quóniam confirmáta est super nos 
misericórdia ejus: * et véritas Dómini manet 
in ætérnum. ℣. Glória Patri, et Fílio, et Spi-
rítui Sancto. ℟. Sicut erat in princípio, et 
nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. 
Amen. Ⱥ. Allelúia, allelúia, allelúia.

Alleluja, alleluja, alleluja. Ps. Chwalcie 
Pana wszystkie narody, * wysławiajcie Go 
wszystkie ludy. Bo Jego łaskawość nad 
nami potężna, * a wierność Pańska trwa na 
wieki. ℣. Chwała Ojcu, i Synowi, * i Du-
chowi Świętemu. ℟. Jak była na początku, 
teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen. 
Ⱥ. Alleluja, alleluja, alleluja.

MAGNIFICAT
Mk 28, 1

Véspere autem sábbati, * quæ lucéscit in 
prima sábbati, venit María Magdaléne, et 
áltera María, vidére sepúlchrum, allelúja. 
 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego 
dnia tygodnia * przyszła Maria Magdalena 
i druga Maria obejrzeć grób. Alleluja.

Magnificat ! ánima mea Dóminum. ℣. Et 
exsultávit spíritus meus: * in Deo, salutári 
meo. ℣. Quia respéxit humilitátem ancíllæ 
suæ: * ecce enim ex hoc beátam me dicent 
omnes generatiónes. ℣. Quia fecit mihi 
magna, qui potens est: * et sanctum nomen 
ejus. ℣. Et misericórdia ejus, a progénie in 
progénies: * timéntibus eum. ℣. Fecit po-
téntiam in brácchio suo: * dispérsit supér- 
bos mente cordis sui. ℣. Depósuit poténtes 

Wielbi ! dusza moja Pana ℣. I raduje się 
duch mój * w Bogu, Zbawicielu moim. 
℣. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebni-
cy. * Oto bowiem odtąd błogosławić mnie 
ęddą wszystkie pokolenia. ℣. Gdyż wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * a Jego 
imię jest święte. ℣. Jego miłosierdzie z po-
kolenia na pokolenie * nad tymi, którzy się 
Go boją. ℣. Okazał moc swego ramienia, * 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc 



de sede: * et exaltávit húmiles. ℣. Esurién-
tes implévit bonis: * et dívites dimísit in-
ánes. ℣. Suscépit Israël púerum suum: * 
recordátus misericórdiæ suæ. ℣. Sicut lo-
cútus est ad patres nostros: * Ábraham, et 
sémini ejus in sǽcula. ℣. Glória Patri, et 
Fílio, * et Spirítui Sancto. ℣. Sicut erat in 
princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcu-
la sæculórum. Amen.  

swoich. ℣. Strącił władców z tronu, * a wy-
wyższył pokornych. ℣. Głodnych nasycił 
dobrami, * a bogatych z niczym odprawił. 
℣. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * po-
mny na swe miłosierdzie. ℣. Jak obiecał na-
szym ojcom, * Abrahamowi i jego potomstwu 
na wieki. ℣. Chwała Ojcu, i Synowi, * i Du-
chowi Świętemu. ℣. Jak była na początku te-
raz, i zawsze, * i na wieki wieków. Amen. 

Ⱥ. Véspere autem sábbati, * quæ lucéscit in 
prima sábbati, venit María Magdaléne, et 
áltera María, vidére sepúlchrum, allelúja. 

Ⱥ. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego 
dnia tygodnia * przyszła Maria Magdalena 
i druga Maria obejrzeć grób. Alleluja.

MODLITWA

Następnie kapłan wzywa wiernych do modlitwy.

℣. Dóminus vobíscum.  
℟. Et cum spíritu tuo.  
℣. Orémus. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim.  
℣. Módlmy się. 

Tchnij w nas, o Panie, Twojego Ducha miłości i w dobroci Swojej zjednocz tych, których na-
syciłeś wielkanocnym Sakramentem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
℟. Amen. ℟. Amen.

ZAKOŃCZENIE
℣. Dóminus vobíscum. 
℟. Et cum spíritu tuo. 
℣. Ite, missa est, allelúia, allelúia.  
℟. Deo grátias, allelúia, allelúia. 

℣. Pan z wami.  
℟. I z duchem twoim. 
℣. Idźcie, ofiara spełniona, alleluja, alleluja. 
℟. Bogu niech będą dzięki, alleluja, allelu-
ja.

Po odmówieniu po cichu modlitwy do Trójcy Przenajświętszej kapłan błogosławi wiernych.

℣. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, 
et Filius, ! et Spiritus Sanctus. 
℟. Amen.

℣. Niech was błogosławi wszechmogący 
Bóg, Ojciec i Syn, ! i Duch Święty.  
℟. Amen.

Na zakończenie Mszy św. kapłan odczytuje po cichu Ostatnią Ewangelię, czyli prolog Ewangelii św. Jana. 

❈  ❈  ❈



REZUREKCJA

Po zakończeniu Mszy św. kapłan zakłada białą kapę i wraz z usługującymi udaje się do Grobu 
Pańskiego, gdzie klęka i chwilę modli się w milczeniu. Następnie śpiewa się Antyfonę oraz Psalmy.

PSALMY
Glória tibi, Trinitas æquális, una Deitas, * 
et ante ómnia sǽcula, et nunc, et in per-
pétuum. 

Chwała Ci, równa w godności, Trójco, je-
dyny Boże, * i przed wszystkimi wiekami, 
i teraz, i na wieki. 

Ps 116 
℣. Laudáte Dóminum, omnes Gentes: * lau-
dáte eum, omnes pópuli. ℣. Quóniam con-
firmáta est super nos misericórdia ejus: * et 
véritas Dómini manet in ætérnum. ℣. Glória 
Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. ℟. Sicut erat 
in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula 
sæculórum. Amen. 

℣. Chwalcie Pana, wszystkie narody, * wy-
sławiajcie Go, wszystkie ludu. ℣. Bo miło-
sierdzie Jego nad nami utwierdzone, * a wier-
ność Pańska trwa na wieki. ℣. Chwała Ojcu, 
i Synowi, * i Duchowi Świętemu. ℟. Jak była 
na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wie-
ków. Amen. 

Ps 3
℣. Dómine, quid multiplicáti sunt qui 
tríbulant me? * multi insúrgunt advérsum 
me. ℣. Multi dicunt animæ meæ: * Non 
est salus ipsi in Deo ejus. ℣. Tu autem, 
Dómine, suscéptor meus es, * glória mea, 
et exáltans caput meum. ℣. Voce mea ad 
Dóminum clamávi: * et exaudívit me de 
monte sancto  suo. ℣. Ego dormívi, et so-
porátus sum: * et exsurréxi, quia Dóminus 
suscépit me. ℣. Non timébo míllia pópuli 
circumdántis me: * exsúrge, Dómine, sa-
lvum me fac, Deus meus. ℣. Quóniam tu 
percussísti omnes adversántes mihi sine 
causa: * dentes peccatórum contrívisti. 
℣. Domini est salus: * et super pópulum 
tuum benedíctio tua. ℣. Glória Patri, et 
Fílio, et Spirítui Sancto. ℟. Sicut erat in 
princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula 
sæculórum. Amen.

℣. Jak wielu, Panie, tych którzy mnie trapią, 
* jak wielu na mnie powstało! ℣. Mnóstwo 
jest tych, co mówią o mnie: *«W Bogu nie 
ma dla niego zbawienia». ℣. Ty zaś, o Panie, 
jesteś tarczą moją, * Ty głowę mą wznosisz. 
℣. Wołałem głosem mym do Pana * i wysłu-
chał mnie z góry swej świętej. ℣. Kładę się, 
usnę i znowu powstaję, * bo Pańska ręka 
mnie podtrzymuje. ℣. I nie ulęknę się wcale 
tysięcy ludu, * choć na mnie dokoła nastają. 
℣. Powstań, o Panie! Ocal mnie, mój Boże! 
* Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich prze-
ciwników moich i połamałeś zęby wszystki-
ch grzesznych. ℣. U Pana zbawienie: * bło-
gosławieństwo Twoje niechaj pozostanie nad 
Twym ludem. ℣. Chwała Ojcu, i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. ℟. Jak była na począt-
ku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. 
Amen. 



Ⱥ. Glória tibi, Trinitas æquális, una Deitas, 
* et ante ómnia sǽcula, et nunc, et in per-
pétuum. 

Ⱥ. Chwała Ci, równa w godności, Trójco, 
jedyny Boże, * i przed wszystkimi wieka-
mi, i teraz, i na wieki. 

MODLITWA
℣. Kýrie, eléison.  
℟. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

℣. Kyrie eleison. 
℟. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Następnie kapłan odmawia po cichu Ojcze nasz, po czym wzywa wiernych do modlitwy.

Páter nóster 
℣.Et ne nos indúcas in tentatiónem. 
℟. Sed líbera nos a malo. 

℣. In resurrectióne tua, Christe, alleluja. 

℟. Cælum et terra lǽténtur, alleluja. 

℣. Dómine, exáudi oratíonem meam. 
℟. Et clamor meus ad te véniat. 

℣. Dóminus vobíscum. 
℟. Et cum spíritu tuo. 
℣. Orémus

Ojcze nasz 
℣. I nie wódź nas na pokuszenie. 
℟. Ale nas zbaw ode złego. 

℣. W zmartwychwstaniu Twoim, Chryste, 
alleluja.  
℟. Niebo i ziemia się cieszą, alleluja. 

℣. Panie, wysłuchaj modlitwę moją. 
℟. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. 

℣. Pan z wami. 
℟. I z duchem Twoim. 
℣. Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Królu chwały, pokorny w Męce, potężny w Zmartwychwstaniu: Po-
gromco śmierci i piekła! To, coś niegdyś przez Proroków w Piśmie świętym obiecał, dziś 
wypełniłeś zwycieżając śmierć i zmartwychwstając. Dlatego wszystkie duchy niebieskiego 
wojska i cały okręg ziemski z ogromną radością i weselem wielbią i wysławiają Ciebie 
zmartwychwstałego, drżą zaś z przerażenia moce piekielne. My zaś pokorni słudzy Twego 
majestatu, ożywieni jednym uczuciem, nabożnie obchodzimy pamiątkę Twego Zmartwy-
chwstania. Oto gromadnie przybyliśmy i wspominając nadmiar Twej miłości ku nam nie 
możemy powstrzymać łez wdzięczności. Wejrzyj, prosimy Cię, na korne hołdy nasze 
i spraw, abyśmy po usunięciu zmaz grzechowych powstali do nowego życia dla Ciebie 
i mogli dostąpić owoców Twojej świętej Męki i Zmartwychwstania: Który żyjesz i królu-
jesz, Bóg na wieki wieków.
℟. Amen. ℟. Amen.

Kapłan kropi Grób Pański wodą święconą, po czym podaje usługującym krzyż przepasany czerwo-
ną stułą na znak zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią oraz figurę Zmartwychwstałego. 



RESPONSORIUM

Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu kapłan podnosi monstrancję i rozpoczyna śpiew „Cum 
Rex glóriæ” rozpoczynając w ten sposób procesję. 

Cum Rex glóriæ * Christus inférnum de-
bellatúrus intráret, et chorus Angélicus 
ante fáciem eius portas príncipum tolli 
præcíperet: Sanctórum populus, qui tene-
bátur in morte captívus, voce lacrimábili 
clamavérunt: Advenísti, desiderábilis, quem 
exspectabámus in ténebris, ut edúceres hac 
nocte vinculátos de claustris. Te nostra vo-
cábant suspíria: Te larga requirébant la-
ménta: Tu factus es spes desperátis, magna 
consolátio in torméntis. Allelúia.

Kiedy Chrystus, * Król wiecznej chwały, 
szedł na zwycięstwo piekła strasznego: 
chór Aniołów świetny, wspaniały, rozwarł 
podwoje przed wchodem Jego. Nadzieja 
weszła w serca zamkniętych, którzy cier-
pliwie w więzach czekali przyjścia Wy-
bawcy dla swych dusz świętych, i głosem 
płaczliwym nań zawołali: Idziesz oczeki-
wany długimi wieki zajaśnieć nam w pie-
kła ciemności; ach, niech już szatan od nas 
daleki, zniknie przed majestatem światło-
ści. Ciebie wołały nasze westchnienia, 
Ciebie szukały serca strapionych, Tyś już 
zagoił nasze cierpienia, skruszywszy wię-
zy długo męczonych. Alleluja.
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PIEŚŃ
Wesoły nam dzień dziś nastał, * którego z nas każdy żądał;  
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. * Alleluja, alleluja! 

Król niebieski k'nam zawitał, * Jako śliczny kwiat zakwitał; 
Po śmierci się nam pokazał. * Alleluja, alleluja! 

Piekielne moce zwojował * Nieprzyjaciele podeptał, 
Nad nędznymi się zmiłował. * Alleluja, alleluja! 

Do trzeciego dnia tam mieszkał, * Ojce święte tam pocieszał, 
Potem iść za sobą kazał, * Alleluja, alleluja! 

Którzy w otchłaniach mieszkali, * Płaczliwie tam zawołali 
Gdy Zbawiciela ujrzeli. * Alleluja, alleluja! 

Zawitaj, przybywający, * Boże Synu wszechmogący, 
Wybaw nas z piekielnej mocy!" * Alleluja, alleluja! 

Wielkie tam wesele mieli, * Gdy Zbawiciela ujrzeli, 
Którego z dawna żądali. * Alleluja, alleluja! 

Potem swą mocą zmartwychwstał, * Pieczęci z grobu nie ruszał, 
Na stróże wielki strach powstał, * Alleluja, alleluja! 

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, * Miłośnikom się pokazał, 
Anioły do Matki posłał. * Alleluja, alleluja! 

O Anieli najmilejsi, * Idźcie do Panny Najświętszej, 
Do Matki mej najmilejszej. * Alleluja, alleluja! 

Ode mnie Ją pozdrawiajcie, * I wesoło zaśpiewajcie: 
Królowo rajska, wesel się! * Alleluja, alleluja! 

Potem z wielką swą światłością. * Do Matki swej przystąpiwszy. 
Pociesza Ją, pozdrowiwszy. * Alleluja, alleluja! 

Napełniona bądź słodkości, * Matko moja i radości, 
Po onej wielkiej żałości. * Alleluja, alleluja! 

Witajże Jezu najsłodszy, * Synaczku mój najmilejszy, 
Pocieszenie wszelkiej duszy. * Alleluja, alleluja! 

Jestem już bardzo wesoła, * Gdym Cię żywego ujrzała, 
Jakobym się narodziła. * Alleluja, alleluja! 

Radośnie z Nim rozmawiała, * Usta Jego całowała, 
W radości się z Nim rozstała. * Alleluja, alleluja! 

Przez Twe święte Zmartwychwstanie, * Daj nam grzechów odpuszczenie, 
A potem duszy zbawienie. * Alleluja, alleluja! 



Na zakończenie procesji kapłan stawia monstrancję na ołtarzu i okadza. Następnie bierze krzyż ze 
stułą i śpiewa trzykrotnie na przemian z chórem, podnosząc go za każdym razem coraz wyżej. 

ANTYFONA
℣. Surréxit Dóminus de sepúlchro.  
℟. Qui pro nobis pepéndit in ligno, allelúia. 

℣. Zmartwychwstał Pan z grobu.  
℟. Który za nas zawisł na drzewie krzyża, 
alleluja.

Kapłan stawia krzyż na ołtarzu po stronie Lekcji, po czym schodzi ze stopni ołtarza i śpiewa:

℣. In resurrectióne tua, Christe, allelúia.  

℟. Cælum et terra lætántur, allelúia. 

℣. W zmartwychwstaniu Twoim, Chry-
ste, alleluja.  
℟. Niebo i ziemia się cieszą, alleluja. 
 

MODLITWA
℣. Orémus ℣. Módlmy się.

Boże, który co roku uweselasz nas obchodem Zmartwychwstania Pańskiego; spraw miło-
ściwie, abyśmy obchodząc doczesne uroczystości stali się godnymi dostąpienia radości 
wiekuistych. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
℟. Amen. ℟. Amen.

TE DEUM

Na zakończenie uroczystości śpiewany jest dziękczynny hymn „Te Deum”, podczas którego ka-
płan udziela wszystkim zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Te Deum laudámus, * te Dóminum confi-
témur. * Te ætérnum Patrem, * omnis terra 
venerátur. * Tibi omnes ángeli, * Tibi caeli 
et univérsæ potestátes: * Tibi chérubim et 
séraphim * incessábili voce proclámant: * 
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus, * Dóminus 
Deus Sábaoth. * Pleni sunt caeli et terra * 
maiestátis glóriæ tuae. * Te gloriósus apo-
stolórum chorus, * te prophetárum lau-
dábilis númerus, * te mártyrum candidátus  
* laudat exércitus. * Te per orbem ter-
rárum sancta * confitétur Ecclésia, * Pa-
trem * imménsæ maiestátis; * venerándum 
tuum verum * et únicum Filium; * 

Ciebie, Boże, chwalimy, * Ciebie, Panie, 
wysławiamy. * Tobie, Ojcu Przedwieczne-
mu, * wszystka ziemia cześć oddaje. * Tobie 
wszyscy Aniołowie, * Tobie niebiosa 
i wszystkie Moce: * Tobie Cherubini i Sera-
fini * nieustannym głoszą pieniem: * Święty, 
* Święty, * Święty, * Pan Bóg Zastępów! * 
Pełne są niebiosa i ziemia * majestatu chwa-
ły Twojej. * Ciebie przesławny * chór Apo-
stołów, * Ciebie Proroków * poczet chwa-
lebny. * Ciebie wychwala * Męczenników 
zastęp świetlany. * Ciebie po wszystkiej 
ziemi * wysławia Kościół święty: * Ojca * 
niezmierzonego majestatu, * godnego 
uwielbienia, * prawdziwego i Jedynego 



Sanctum quoque * Paráclitum Spiritum.* 
Tu rex glóriæ, * Christe. * Tu Patris * sem-
pitérnus es Filius. * Tu, ad liberándum su-
sceptúrus hóminem, * non horruisti Virginis 
úterum. * Tu, devicto mortis acúleo, * ape-
ruisti credéntibus regna cælórum. * Tu ad 
déxteram Dei sedes, * in glória Patris. * Iu-
dex créderis * esse ventúrus. * Te ergo qu-
æsumus, tuis fámulis súbveni, * quos pre-
tióso sánguine redemisti. * Ætérna fac cum 
sanctis tuis * in glória numerári.

Twojego Syna, * Świętego także * Ducha Po-
cieszyciela.* Tyś Królem chwały, * o Chryste, 
* Tyś Ojca Synem Przedwiecznym. * Ty, dla 
zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo, 
* nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy. * 
Ty, skruszywszy żądło śmierci, * otworzyłeś 
wierzącym królestwo niebios. * Ty po pra-
wicy Boga zasiadasz * w Ojcowskiej chwa-
le. * Ty przyjdziesz jako sędzia: * tak wszy-
scy wierzymy. * Błagamy Cię przeto: dopo-
móż swym sługom, * których najdroższą 
Krwią odkupiłeś. * Policz ich między świę-
tych Twoich, * w wiekuistej chwale. 

Kapłan zwraca się w kierunku wiernych trzymając uniesioną monstrancję śpiewając trzykrotnie 
na przemiach z chórem „Salvum fac”. Za trzecim razem kaplan dodaje „Et bénedic hereditáti 
tuæ” i udziela zgromadzonym błogosławieństwa. Następnie śpiewa się zakończenie hymnu.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine,  (ter.) 
* et bénedic hereditáti tuæ.

Zachowaj lud swój, o Panie       (3x) 
* i błogosław dziedzictwu swojemu.   

Et rege eos, * et extólle illos usque in ætér-
num. * Per singulos dies * benedicimus te; 
* et laudámus nomen tuum in sæculum, * et 
in sæculum sæculi. * Dignáre, Dómine, die 
isto *  sine peccáto nos custodire. * Mise-
rére nostri, Dómine, * miserére nostri. * 
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, * 
quemádmodum sperávimus in te. * In te, 
Dómine, speravi: * non confúndar in ætér-
num.

I rządź nimi, * i wywyższaj ich aż na wieki. 
* Po wszystkie dni * błogosławimy Ciebie, 
* i wysławiamy imię Twe na wieki, * na 
wieki bez końca. * Racz, Panie, w dniu dzi-
siejszym * zachować nas od grzechu. * Zmi-
łuj się nad nami, Panie, * zmiłuj się nad nami. 
* Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże 
się nad nami, * jako my w Tobie ufność po-
kładamy: * W Tobie, o Panie, złożyłem na-
dzieję; * nie będę zawstydzon na wieki.

ANTYFONA MARYJNA
Regina cæli, lætáre, allelúia: 
Quia quem meruisti portáre, allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia.

Królowo nieba, wesel się, alleluja, 
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja, 
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, 
Módl się za nami do Boga, alleluja. 
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