
MSZA ŚWIĘTA O BOGU OJCU 
FORMULARZ MSZALNY 

 

 

 

INTROIT (Ps 68 (67), 6-7. 36.2)  

 Patris orphanorum, et iudicis viduarum; Deus in loco sancto suo. Deus qui 

inhabitare facit unius moris in domo ipse dabit virtutem, et fortitudinem plebi suæ. 

Ps. Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius; et fugiant qui oderunt eum a facie 

eius. V. Gloria Patrii et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et 

semper et in sæcula sæculorum. Amen. 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Ps 68 (67), 6-7. 36.2)  

 Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg w swoim świętym 

mieszkaniu, Bóg dom gotuje dla opuszczonych. On sam swojemu ludowi daje potęgę 

i siłę. Ps. Bóg wstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie i pierzchną przed Jego 

obliczem Ci, którzy Go nienawidzą. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

 

 

ORATIO  

 Pater Cælestis, qui fecisti cælum et terram, homines et angelos, 

omnesque capillos meos numeravisti, bene est ut filius tuus sum. Te ita me 

amare credo, ut nemo in mundo me amat, credo te plus quam pater meus et 

mater mea me amare, vis me beatum facere habitationem mihi in Regnum 

tuum donans, in quo tu, Pater meus, cum Filio tuo dilecto in unitate 

Spiritus Sancti vivis et regnas in sæcula sæculorum. Amen.  

 

KOLEKTA  

 Ojcze Niebieski, który stworzyłeś niebo i ziemię, ludzi i aniołów, i każdy 

włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze być Twoim dzieckiem. Wierzę, że 

kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie, że kochasz mnie 

bardziej niż moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić, ofiarując 

mieszkanie w Twoim Królestwie, w którym Ty, Ojcze mój, wraz ze swoim 

ukochanym Synem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. Amen.  

 

 

GRADUAŁ (1 J 3, 1; Rz 8, 16) 

 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. V. Sam Duch wspiera swym 

świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 

 



GRADUALE (1.Ioann 3, 1; Rom 8, 16) 

 Videte qualem caritatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominemur, et 

sumus! V. Ipse Spiritus testimonium reddit una cum spiritu nostro, quod 

sumus filii Dei. 
 

 

ALLELUJA (J 14, 23) 

 Alleluja, alleluja. V. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 

naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy. Alleluja.  

 

ALLELUIA (Ioann 14, 23)  

 Alleluia, alleluia. V. Si quis diligit me, sermonem meum servabit,  

et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus. Alleluia.  

 

Po Siedemdziesiątnicy zamiast Alleluja mówi się: 

 

TRACTUS (Ps 8, 2-3. 5) 

 Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in 

universa terra, quoniam elevata est magnificentia tua super cælos. V. Ex ore 

infantium et lactantium perfecisti laudem propter inimicos tuos, ut destruas 

inimicum et ultorem. V. Quid est homo, quod memor es eius, aut filius 

hominis, quoniam visitas eum? 

 

TRAKTUS  (Ps 8, 2-3. 5) 

 O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś 

swój majestat wyniósł nad niebiosa. V. Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci                   

i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby 

poskromić nieprzyjaciela i wroga. V. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 

i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 

 

 

OFFERTORIUM (Ps 143 (142), 1) 

 Patre, exaudi orationem meam:  

auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua:   

exaudi me in tua iustitia.  

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE (Ps 143 (142), 1)  

 Usłysz, Ojcze, modlitwę moją,  

w swojej wierności przyjm moje błaganie,  

wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.  

 

 

 



SECRETA  

 Deus, Pater noster, interponens cum reverentia Sacrificium, te 

humiliter rogamus, ut dona propter magnam gloriam tuam data dent filiis 

tuis salutem. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui 

tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia sæcula 

sæculorum. Amen.  

 

MODLITWA NAD DARAMI  

 Boże, nasz Ojcze, składając z należną czcią Najświętszą Ofiarę, 

pokornie Cię prosimy, aby dary złożone ku Twojej chwale przyczyniły się do 

zbawienia Twoich dzieci. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego 

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 

wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

 

PRAEFATIO VIII DE DOMINICIS “PER ANNUM” 
V. Dóminus vobíscum. 

R. Et cum spíritu tuo. 

V. Sursum corda. 

R. Habémus ad Dóminum. 

V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 

R. Dignum et iustum est. 

 
 Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et 

ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus: 

 Quia fílios, quos longe peccáti crimen abstúlerat, per sánguinem Fílii 

tui Spiritúsque virtúte, in unum ad te dénuo congregáre voluísti: ut plebs, de 

unitáte Trinitátis adunáta, in tuæ laudem sapiéntiæ multifórmis Christi 

corpus templúmque Spíritus noscerétur Ecclésia. 

 Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, 

cumque omni militia cælestis exercitus hymnum gloriæ tuæ canimus, sine 

fine dicentes: 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et 

terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 

Hosánna in excélsis. 

 

PREFACJA VIII NA NIEDZIELE ZWYKŁE 

K. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

K. W górę serca. 

W. Wznosimy je do Pana. 

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 

W. Godne to i sprawiedliwe. 

 



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

Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, 

wszechmogący i miłosierny Boże. 

 Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy 

sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud 

zjednoczony na wzór Trójcy Świętej * stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa *  

i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nieskończonej 

mądrości. 

 Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze 

wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twojej chwale, 

wołając bez końca: 

 Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia 

chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w imię 

Pańskie. * Hosanna na wysokości. 

 

 

COMMUNIO (Ps 130 (129), 1-2)  

De profundis clamavi ad te, Domine;   

Domine, exaudi vocem meam.  

Fiant aures tuæ intendentes   

in vocem deprecationis meæ.  

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Ps 130 (129), 1-2)  

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,   

Panie, wysłuchaj głosu mego.  

Nachyl swe ucho  

na głos mojego błagania.  

 

 

POSTCOMMUNIO 

 Ominipotens sempiterne Deus, Filius tuus oboediens Voluntate tuo se 

ipse immolavit, ut in te vita haberemus. Utinam potentia, quæ sanat, 

Sacrificii cuius in cordibus nostris accepimus, sanet animas nostras ex 

inclinationibus peccatoriis. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, 

Filium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per 

omnia sæcula sæculorum. Amen.  

 

MODLITWA PO KOMUNII  

 Wszechmogący wieczny Boże, Twój Syn posłuszny Twojej Woli złożył 

siebie w ofierze, abyśmy mieli życie w Tobie. Niech ta uzdrawiająca moc tej 

Ofiary, którą przyjęliśmy do naszych serc, uleczy nasze dusze z wszystkich 

grzechowych skłonności. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg 

przez wszystkie wieki wieków. Amen. 



MSZA ŚWIĘTA O BOGU OJCU 
LITURGIA SŁOWA BOŻEGO 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 7, 4-17)  

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.  

 

 Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze 

Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Nie mieszkałem 

bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem z Egiptu synów Izraela, aż do dziś 

dnia. Przebywałem w namiocie albo przybytku. Przez czas, gdy wędrowałem z całym 

Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój 

lud, Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: Dlaczego nie zbudowaliście Mi 

domu cedrowego?  

 A teraz przemówisz do sługi mojego Dawida: To mówi Pan Zastępów: 

Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad 

Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą 

wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. 

Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na 

swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać 

jak dawniej.  

 Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, 

obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci 

zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, 

wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i 

utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu,                a Ja utwierdzę 

tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli 

zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od niego 

mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. 

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie 

utwierdzony na wieki».  

 Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem  

przemówił Natan do Dawida.  

Oto słowo Boże.  

 

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 89 (88), 4-5. 27-28. 29-30; R.: por. 29a)  

Refren: Tyś naszym Bogiem i naszą Opoką.  

 

«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *  

przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:  

Utrwalę twoje potomstwo na wieki *  

i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia. R. 

 

On będzie wołał do Mnie: «Tyś jest Ojcem moim, *  

moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia».  



A Ja go ustanowię pierworodnym, *  

najwyższym z królów ziemi. R. 

 

Na wieki zachowam dla niego łaskę *  

i trwałe z nim będzie moje przymierze.  

Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, *  

a jego tron jak dni niebios trwały». R.  

 

 

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 1, 1-6)  

Początek Listu do Hebrajczyków.  

 

 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 

proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to 

ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.  

 Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, 

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia                    

z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się 

wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z 

aniołów powiedział kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził»? I 

znowu: «Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem». Skoro zaś znowu wprowadzi 

Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».  

Oto słowo Boże.  

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 23)  

Alleluja, alleluja.  

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, *  

a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy.  

Alleluja. 

 

 

EWANGELIA (J 10, 1-10)  

†Słowa Ewangelii według świętego Jana.  

 

 Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to  

w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i 

mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś 

Mesjaszem, powiedz nam otwarcie».  

 Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których 

dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście 

z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja 

daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 

Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z 

ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».  

Oto słowo Pańskie. 


