
Odpowiedzi na Mszy Świętej 

Początek Mszy św. (Obrzędy wstępne) 

K: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

W: Amen. 

K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami 

wszystkimi. ALBO Pan z wami. ALBO (ks. Biskup) Pokój z wami. 

W: I z duchem twoim. 

K: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę… 

W: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem: 

myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. (trzykrotnie bijąc się w piersi) Moja wina, moja wina, 

moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich 

aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana, Boga naszego. 

K: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia 

wiecznego. 

W: Amen. 

K: Panie, zmiłuj się nad nami. W: Panie zmiłuj się nad nami. 

K: Chryste zmiłuj się nad nami. W: Chryste zmiłuj się nad nami. 

K: Panie, zmiłuj się nad nami. W: Panie zmiłuj się nad nami. 

Chwała na wysokości Bogu… 

Po modlitwie wprowadzającej w liturgię Mszy Świętej, kończącej się słowami: „Bóg przez wszystkie wieki 

wieków.” odpowiadamy W: Amen 

Liturgia słowa. Po każdym czytaniu: 

K: Oto Słowo Boże. 

W: Bogu niech będą dzięki. 

K. Pan z wami. W: I z duchem twoim. 

K: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza / Marka / Łukasza / Jana. 

W: Chwała Tobie Panie (czynimy znak krzyża na czole, ustach i sercu). 

Po przeczytaniu Ewangelii ksiądz mówi:  

K: Oto Słowo Pańskie. 

W: Chwała Tobie Chryste (nie czynimy żadnych gestów). 



Podczas modlitwy wiernych (modlitwy powszechnej): 

K: Ciebie prosimy. 

W: Wysłuchaj nas Panie. 

Liturgia eucharystyczna. 

K.: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. 

W.: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także  

na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. 

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. 

K: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne… głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:  

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. 

Po konsekracji: 

K: Oto wielka tajemnica wiary. 

W: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy 

Twego przyjścia w chwale. 

Dalsza część modlitwy eucharystycznej, kończąca się słowami: 

K: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha 

Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. 

W: Amen. 

K: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:  

W: Ojcze nasz… (nie mówimy na końcu „Amen”). 

K: …abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia 

naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  

W: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.  



K: …prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj 

go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W: Amen.  

K: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.  

W: I z duchem twoim.  

K: Przekażcie sobie znak pokoju. (bez dodatkowych słów; wystarczy przekazać znak pokoju osobom najbliżej) 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami / obdarz nas pokojem. 

K: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. 

W: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie 

uzdrowiona dusza moja.  

W czasie rozdzielania Komunii:  

K: Ciało Chrystusa.  

W: Amen  

Po Komunii: 

K: Módlmy się. …przez Chrystusa Pana naszego.  

W: Amen. 

Błogosławieństwo (Obrzędy zakończenia): 

K: Pan z wami.  

W: I z duchem twoim. 

(wersja rozszerzona z Księdzem Biskupem) 

B. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. 

W. Teraz i na wieki. 

B. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. 

W. Który stworzył niebo i ziemię. 

(koniec wersji rozszerzonej) 

K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty.  

W: Amen. 

K: Idźcie w pokoju Chrystusa.  

W: Bogu niech będą dzięki. 


