CONGREGATIO DE CULTO DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 568/12/L
DECRETUM
Primae sessionis Concilii Oecumenici Vaticani II quinquagesimo anniversario
occurrente necnon occasione data vicesimi vertentis anni ab editione «Catechismi
Catholicae Ecclesiae» promulgata, Summus Pontifex BENEDICTUS PP. XVI Annum
fidei indicendum censuit statui, ita ut fidei iter denuo detegeretur atque ut in lucem
laetitia et renovatum studium Christum conveniendi liquidius usque profererentur.
Inter Annus fidei incoepta, feliciter locum suum habet promulgatio formularii
Missae peculiaris «Pro nova evangelizatione» ad instar illarum Missarum adhibendi,
quae pro variis necessitatibus seu ad diversa in editione typica tertia Missalis Romani
sunt inveniendae.
Quamobrem, proponente Reverendissimo ac Excellentissimo Domino
Salvatore Fisichella, Pontificii Consilii de Nova Evangelizatione promovenda
Praeside, litteris die 19 septembris 2012 datis, vigore facultatum huic Congregationis
a Summo Pontifice BENEDICTO PP. XVI tributarum, textum formularii Missae
peculiaris «Pro nova evangelizatione» linguis hispanica, anglica, gallica, lusitana,
germanica, polona, hungarica et croata exaratum prout in adiecto exstat exemplari,
probamus.
Statuimus insuper ut perdurante Anno Fidei sancta Missa ad hoc celebrari
possit singulis per annum diebus, adhibita supradicta Missa peculiari «Pro nova
evangelizatione», dummodo non occurrat dies liturgicus in nn. 1-9 tabulae
praecedentiae inscriptus (cfr. «Normae universales de Anno liturgico et de
Calendario», n. 59).
In textu imprimendo mentio fiat de approbatione ab Apostolica Sede concessa.
Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem
transmittantur.
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die
24 mensis septembris 2012.

( Antonius Card. Cañizares Llovera )
Praefectus

( P. Antonius Ward )
Subsecretarius
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MSZA
ŚWIĘTA O NOWĄ EWANGELIZACJĘ
Por. Ps 105 (104), 3-4.5

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Szczyćcie się Jego świętym imieniem!
Niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
pamiętajcie o cudach, które On uczynił.

KOLEKTA

Boże, Ty za sprawą Ducha Świętego
zesłałeś nam swojego Syna, Twoje Słowo,
aby ubogim niósł dobrą nowinę,
spraw, abyśmy w Niego wpatrzeni,
zawsze żyli w szczerej miłości
i byli w świecie głosicielami oraz świadkami Jego Ewangelii.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
LITURGIA SŁOWA *

PIERWSZE CZYTANIE

Syr 34, 9-17

Oczy Pana są nad tymi, którzy Go miłują
Czytanie z Księgi Syracydesa.
Mąż, który podróżował, zna wiele rzeczy i mądrze przemawiać
będzie, kto ma wielkie doświadczenie. Kto nie ma doświadczenia,
wie mało, a ten, kto podróżował, wzbogacił swą roztropność. Wiele widziałem w moich podróżach i więcej wiem, niż wypowiedzieć
potrafię. Często byłem w niebezpieczeństwie śmierci i dzięki temu
doświadczeniu zostałem ocalony.
* Teksty czytań pochodzą z lekcjonarzy wykorzystywanych w diecezjach Polski
(Lekcjonarz Mszalny, 8 tomów, Pallottinum, Poznań-Warsawa 1991) od biblijnych odniesień wskazane przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Niektóre fragmenty (Syr 34, 9-17 i Ef 4, 25-29) zostały zaczerpnięte z wersji Biblii używanej w liturgii (Pismo Święte. Biblia Tysiąclecia, Wydanie II, Wydawnictwo Pallottinum,
Poznań-Warsawa 1971).
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Duch bojących się Pana żyć będzie, albowiem ich nadzieja jest w
Tym, który ich zbawia. Ten, kto boi się Pana, niczego lękać się nie
będzie ani obawiać, albowiem On sam jest jego nadzieją.
Szczęśliwa dusza tego, który się boi Pana. Kogóż się trzyma i
któż jest jego podporą? Oczy Pana są nad tymi, którzy Go miłują,
tarcza potężna i podpora silna, ochrona przed gorącym wichrem i
osłona przed żarem południa, zabezpieczenie przed potknięciem się
i pomoc w upadku. Podnosi On duszę i oświeca oczy, daje zdrowie,
życie i błogosławieństwo.
Oto słowo Boże.
Lub:

Syr 42, 17-23

Chwała Pana napełnia Jego dzieło
Czytanie z Księgi Syracydesa.
Nie jest dane świętym Pana, by mogli opowiedzieć wszystkie
godne podziwu dzieła Jego, które Pan Wszechmocny utwierdził, aby
wszystko mocno stanęło ku Jego chwale.
On zbadał przepaści i serca ludzkie i wszystkie ich knowania poznał, albowiem Najwyższy posiada całą wiedzę i przewiduje najdalszą przyszłość. Ogłasza to, co minęło, i to, co będzie, i odsłania
ślady ukrytych rzeczy. Żadna myśl nie ujdzie Jego uwagi i nie ukryje
się przed Nim ani jedno słowo.
On ustawił w pięknym porządku wielkie dzieła swej mądrości,
ponieważ istnieje przed wiekami i na wieki, a nic Mu nie będzie dodane ani odjęte i nie potrzebuje żadnego doradcy.
Jakże godne ukochania są wszystkie Jego dzieła, i zaledwie iskierką są te, które poznajemy. Wszystko to żyje i trwa na wieki i w każdej potrzebie wszystko jest Mu posłuszne.
Oto słowo Boże.
W czasie wielkanocnym:

Dz 10, 34a. 36-43

My jesteśmy świadkami wszystkiego, co Pan zdziałał
Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił:
«Pan posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez
Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się dzia-
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ło w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan.
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.
Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków,
którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym,
że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie
grzechów».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 22 (21), 26-27ab. 28ab i 30c-31a. 31b-32ab (R.: 23a)

Refren: Imię Twe, Panie, będę głosił braciom.
26

27

Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. *
Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, *
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają.
Refren.

28

30
31

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, *
oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie.
A moja dusza będzie żyła dla Niego, *
potomstwo moje Jemu będzie służyć.
Refren.

32

Przyszłym pokoleniom o Panu opowie, *
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi,
który się narodzi: *
«Pan to uczynił».
Refren.
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DRUGIE CZYTANIE

Ef 4, 23-32

Odnawiajcie się duchem w waszym myśleniu
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Odnawiajcie się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę
do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi
słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu! Kto dotąd kradł, niech już
przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi
z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie
od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie
Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień
odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew,
wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla
siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem,
tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Oto słowo Boże.
Lub:

Kol 3, 12-17

Obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni
drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem:
z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez
psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając
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Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek byście działali słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując
Bogu Ojcu przez Niego.
Oto słowo Boże.
W czasie wielkanocnym:

Hbr 10, 19-25

Jezus Chrystus nam zapoczątkował drogę nową i żywą
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez
Krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który
jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci
na ciele wodą czystą.
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie
wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie
opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem
niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Dz 5, 42

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Apostołowie nie przestawali co dzień nauczać w świątyni i po domach,
i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 4, 14-22a

Duch Pański spoczywa na Mnie
c Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła
się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany
przez wszystkich.
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Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił
na miejsce, gdzie było napisane:
«Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych,
abym obwoływał rok łaski od Pana».
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma,
któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.
Oto słowo Pańskie.

***
MODLITWA NAD DARAMI

Miłosierny Panie, uświęć te dary
i wejrzyj łaskawie na naszą pokorną posługę,
niech nasze ciała staną się ofiarą żywą, świętą, Tobie przyjemną,
abyśmy odrzucając myślenie starego człowieka
mogli Ci służyć w nowości życia, według Twojego Ducha.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym niósł dobrą nowinę,
obwoływał rok łaski od Pana
i dzień odkupienia.

Por. Łk 4, 18-19
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MODLITWA PO KOMUNII

Odnowieni na duszy Ciałem i najdroższą Krwią Twojego Syna
prosimy Cię, Panie,
daj nam czyste serce i nowego ducha,
abyśmy wytrwale postępowali w nowości życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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