
MSZA   ŚWIĘTA 

O   NAJŚWIĘTSZYM   OBLICZU1[1] 

  

ANTYFONA NA WEJŚCIE         

      Ps 69 (68), 8.12a 

Dla Ciebie znoszę urąganie, + hańba twarz mi okrywa * i stałem się 

pośmiewiskiem dla innych. 

KOLEKTA 

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i miłosierny Boże, + abyśmy 

czcząc Oblicze Chrystusa znieważone w czasie Męki naszymi 

grzechami, * mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności 

Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

MODLITWA NAD DARAMI 

Najłaskawszy Panie, pokornie Cię prosimy, + wejrzyj na Oblicze 

Chrystusa, który samego siebie złożył za nas w zbawczej ofierze *  

i oczyść nas z grzechów naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

PREFACJA O MĘCE PAŃSKIEJ I 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ        

           J 17, 24 

Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja 

jestem, + żeby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, * bo umiłowałeś 

Mnie przed założeniem świata. 

                                                 
1[1] Niniejszy Formularz został zatwierdzony Dekretem Stolicy Apostolskiej Prot. n. 656/05/L. 



MODLITWA PO KOMUNII 

Wszechmogący, wieczny Boże, przyjęliśmy z uczuciem miłości ten 

Boski Sakrament będący pamiątką Męki i śmierci Twego Syna +, 

dozwól nam łaskawie, abyśmy czcząc Jego najświętsze Oblicze * 

wypełniali obowiązek godnego zadośćuczynienia i zasłużyli na 

oglądanie Jego chwały w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 



 

CZYTANIA MSZALNE  

NA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA  

W PIĄTEK PRZED ŚRODĄ POPIELCOWĄ 

I MSZE WOTYWNE 

  

Pierwszy zestaw czytań2[2] 

  

PIERWSZE CZYTANIE          

            Iz 50, 4-9 

Trzecia pieśń Sługi Pańskiego: Pan wspiera Sługę w prześladowaniach 

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 

             

            Pan Bóg Mnie obdarzył  

językiem wymownym,  

bym umiał przyjść z pomocą  

strudzonemu, przez słowo krzepiące.  

Każdego rana pobudza me ucho,  

bym słuchał jak uczniowie.  

Pan Bóg otworzył Mi ucho,  

a Ja się nie oparłem  

ani się cofnąłem.  

Podałem grzbiet mój bijącym  

i policzki moje rwącym Mi brodę.  

Nie zasłoniłem mojej twarzy  

przed zniewagami i opluciem.  

Pan Bóg Mnie wspomaga,  

dlatego jestem nieczuły na obelgi,  

dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz  

i wiem, że wstydu nie doznam.  

Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni.  

Kto się odważy toczyć spór ze Mną?  

Wystąpmy razem!  

Kto jest moim oskarżycielem?  

Niech się zbliży do Mnie!  

Oto Pan Bóg Mnie wspomaga.  

                                                 
2[2] Zamieszczono dwa zestawy czytań do wyboru. Drugie czytanie bierze się tylko w 

Uroczystość Najświętszego Oblicza, które przypada w piątek przed Środą Popielcową. 



  

Oto Słowo Boże. 

  

PSALM RESPONSORYJNY        

    Ps 51 (50),3-6a.11-14 /R:13/. 

Refren: Ukaż mi Panie, swe Święte Oblicze 
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 

i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Refren. 
Uznaję bowiem nieprawość swoją, * 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. 

Refren. 
Odwróć swe Oblicze od moich grzechów * 

i zmaż wszystkie moje przewinienia. 

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 

i odnów we mnie moc ducha. 

Refren. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia * 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE          

              2 Kor 

3,17-4,6 

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Najmilsi! 

Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą 

twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, 

coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Przeto oddani posługiwaniu 

zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania 

ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy 

słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga 

osądowi sumienia każdego człowieka. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla 

tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby 

nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy 

bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez 



Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął 

w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. 

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ         

            

 Oz 5,15 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

  

W pokucie szukać będą Mego Oblicza 

i w swym nieszczęściu będą za Mną tęsknić. 

  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

  

W WIELKIM POŚCIE          

          Ps 44 (43),16b-17 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków. 

  

Wstyd mi twarz okrywa, 

na głos miotającego szyderstwa i obelgi. 

  

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków. 

  

EWANGELIA          

           Mk 14,55-

56.60-65 

+ Słowa Ewangelii według świętego Marka 

Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go 

zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale 

świadectwa te nie były zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: 

<> Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: <> 

Jezus odpowiedział: <>. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: <> Oni zaś 

wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali 

Mu twarz, policzkowali Go i mówili: <> Także słudzy bili Go pięściami po twarzy. 

Oto Słowo Pańskie. 

W Uroczystość Najświętszego Oblicza odmawia się Wierzę. 

  



Drugi zestaw czytań 

PIERWSZE CZYTANIE         

           Iz 52,13-

53,12 

Czwarta pieśń Sługi Pańskiego: Jego cierpienia, śmierć i chwała 

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. 
  

Oto się powiedzie mojemu Słudze,  

wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. 

Jak wielu osłupiało na Jego widok -  

- tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd  

i postać Jego była niepodobna do ludzi -  

tak mnogie narody się zdumieją,  

królowie zamkną przed Nim usta,  

bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano,  

i pojmą coś niesłychanego. 

Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli?  

na kimże się ramię Pańskie objawiło? 

On wyrósł przed nami jak młode drzewo  

i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.  

Nie miał On wdzięku ani też blasku,  

aby na Niego popatrzeć,  

ani wyglądu, by się nam podobał.  

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,  

Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,  

jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,  

wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.  

Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,  

On dźwigał nasze boleści,  

a myśmy Go za skazańca uznali,  

chłostanego przez Boga i zdeptanego.  

Lecz On był przebity za nasze grzechy,  

zdruzgotany za nasze winy.  

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,  

a w Jego ranach jest nasze zdrowie.  

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,  

każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,  

a Pan zwalił na Niego  

winy nas wszystkich.  

Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić,  

nawet nie otworzył ust swoich.  

Jak baranek na rzeź prowadzony,  

jak owca niema wobec strzygących ją,  

tak On nie otworzył ust swoich.  

Po udręce i sądzie został usunięty;  

a kto się przejmuje Jego losem?  

Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących;  



za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.  

Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi,  

i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem,  

chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy  

i w Jego ustach kłamstwo nie postało.  

Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.  

Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,  

ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,  

a wola Pańska spełni się przez Niego.  

Po udrękach swej duszy,  

ujrzy światło i nim się nasyci.  

Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu,  

ich nieprawości On sam dźwigać będzie.  

Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy,  

i posiądzie możnych jako zdobycz,  

za to, że Siebie na śmierć ofiarował  

i policzony został pomiędzy przestępców.  

A On poniósł grzechy wielu,  

i oręduje za przestępcami. 

  

Oto Słowo Boże. 

  

PSALM RESPONSORYJNY         

    Ps 27 (26),7-9.13-14 /R: por. 8c/ 

Refren: Szukam, o Panie, Twojego Oblicza. 
  

            Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, 

            zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. 

O Tobie mówi serce moje: 

            "szukaj Jego oblicza". 

Refren. 
Będę szukał oblicza Twego, Panie. 

Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, 

nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. 

Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. 

Refren. 

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana 

w krainie żyjących. 

Oczekuj Pana, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE          

            

  1 P 3,8-17 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła. 



Najmilsi! 

Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! 

Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! 

Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem 

chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi - aby nie 

mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech 

idzie za nim. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone], a Jego uszy na ich 

prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto zaś będzie wam szkodził, 

jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla 

sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się 

zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do 

obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z 

łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze 

dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo 

zarzucają. Lepiej bowiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc 

źle. 

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ         

            

 Iz 52,14 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

  

Jak wielu osłupiało na Jego widok 

tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd. 

  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

  

W WIELKIM POŚCIE         

            

  Iz 53,2 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków. 

  

Nie miał On wdzięku ani też blasku, 

aby na Niego popatrzeć, 

ani wyglądu, by się nam podobał. 

  

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków. 

  

EWANGELIA          

              J 

18,19-23 

        Słowa Ewangelii według świętego Jana. 



Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział: <>. 

Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: <> Odrzekł 

mu Jezus: <> 

Oto Słowo Pańskie. 

W Uroczystość Najświętszego Oblicza odmawia się w Wierzę. 

  

MODLITWA POWSZECHNA3[3] 

NA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA  

W PIĄTEK PRZED ŚRODĄ POPIELCOWĄ 

I MSZE WOTYWNE 

  

Zestaw  I 

Zjednoczeni w miłości z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, prośmy Boga 

Ojca Wszechmogącego o Jego miłosierdzie dla wszystkich ludzi.  

1.      Módlmy się za Kościół święty, aby każdego dnia zbierał wszelkie dobro i cierpienia 

Ludu Bożego i składał je Ojcu Niebieskiemu w łączności ze zbawczą Ofiarą Chrystusa. 

2.      Módlmy się za Ojca Świętego ..., by miłość wynagradzająca wszystkich wiernych, 

wspierała jego pracę apostolską. 

3.      Módlmy się o duchowy i liczebny rozwój Zgromadzenia Wynagrodzicielek 

Najświętszego Oblicza, by przez jego apostolstwo idea wynagradzania i kult 

Najświętszego Oblicza rozszerzyły się na całym świecie, przyczyniając się w ten 

sposób do zbawienia ludzi oddalonych od Boga. 

4.      Módlmy się o kanonizację błogosławionego Ojca Honorata i duchowy rozwój jego 

zgromadzeń. 

                                                 
3[3] Zamieszczono dwa zestawy Modlitwy powszechnej do wyboru. 



5.      Módlmy się za nas tu zgromadzonych, byśmy za wzorem Chrystusa, każdego dnia, 

całe swe życie zamieniali w miłość wynagradzającą. 

Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na Oblicze Twego Jednorodzonego Syna znieważone 

naszymi grzechami, okaż nam Twe miłosierdzie, byśmy mogli godnie uwielbić Twój 

majestat. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Zestaw  II 

Zjednoczeni w miłości z Jezusem Chrystusem naszym Panem i Zbawicielem, prośmy Boga 

Ojca Wszechmogącego o Jego miłosierdzie dla wszystkich ludzi. 

1.      Jezu, miłości nasza, spraw, aby w Twoim Kościele panowała miłość, pokój, zgoda i 

jedność ukazująca światu Oblicze Twojej dobroci dla człowieka i świata. 

2.      Jezu, miłości nasza, spraw, aby posługa apostolska Ojca Świętego, biskupów i 

kapłanów, kształtowała Twoje Oblicze w sercach ludzi. 

3.      Jezu, miłości nasza, prosimy Cię, aby duch świętego Franciszka i błogosławionego 

Ojca Honorata, rozbudził w nas miłość do Ciebie - Ukrzyżowany Panie. 

4.      Jezu, miłości nasza, błogosław naszemu Zgromadzeniu, pomnażaj stale w każdej 

siostrze charyzmat wynagradzania. 

5.      Jezu, miłości nasza, powołaj wiele młodych dziewcząt do pójścia za Tobą, aby swoją 

miłością, ofiarą i modlitwą ocierały Twoje Bolesne Oblicze, znieważane przez wielu. 

6.      Jezu, miłości nasza, okaż Swoje chwalebne Oblicze zmarłym siostrom, dobrodziejom i 

członkom naszych rodzin. 

7.      Jezu, miłości nasza, złącz całe nasze życie z Twoją Męką, aby zjednało miłosierdzie 

Boże dla całego świata. 

Boże, który nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, wysłuchaj pokorne prośby 

swoich wiernych i spraw, aby przez Mękę i Śmierć krzyżową Twojego Syna zostali 

doprowadzeni do chwały wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 

 

 



 


