
MSZA ŚW. O NOWĄ EWANGELIZACJĘ 
 

DEKRET KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW  
ZATWIERDZAJACY FORMULARZ MSZY ŚWIĘTEJ O NOWĄ EWANGELIZACJĘ  

 
 
Prot. N. 568/12/L  
 

DEKRET  
 

W związku z przypadającą pięćdziesiątą rocznicą pierwszej sesji Soboru 
Ekumenicznego Watykańskiego II, a także z okazji upływu dwudziestu lat od 
promulgowania wydania «Katechizmu Kościoła katolickiego», papież BENEDYKT XVI 
postanowił wprowadzić Rok Wiary po to, aby droga wiary na nowo była odkrywana 
oraz by ukazała się w świetle radość i jaśniej dokonywało się odnowione poznanie 
Chrystusa.  

Szczęśliwie na rozpoczynający się Rok Wiary ma swe miejsce promulgacja 
formularza specjalnej Mszy «O nową ewangelizację», która na wzór Mszy znajdujących 
się w trzecim wydaniu wzorcowym Mszału Rzymskiego wśród Mszy i modlitw  
w różnych potrzebach ma być do nich dołączona.  

Dlatego też, zaproponowany przez Najdostojniejszego i Najczcigodniejszego abpa 
Salvatore Fisichella, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej 
Ewangelizacji, w liście z dnia 19 września 2012 r. tekst formularza specjalnej Mszy  
«O nową ewangelizację», mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża 
BENEDYKTA XVI zatwierdzamy w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim, 
portugalskim, niemieckim, polskim, węgierskim i chorwackim, jaki znajduje się  
w załączonych egzemplarzach.  

Postanawiamy nadto, aby w czasie Roku Wiary Msza święta do tego 
przeznaczona mogła być celebrowana w poszczególni dni w ciągu roku, przy użyciu 
wspomnianego formularza Mszy specjalnej «O nową ewangelizację», jeśli nie przypada 
dzień liturgiczny wpisany w tabeli pierwszeństwa w nn. 1-9 (por. «Ogólne normy roku 
liturgicznego i kalendarza», n. 59).  

W tekście drukowanym winna być wzmianka o zatwierdzeniu przez Stolicę 
Apostolską. Dwa zaś egzemplarze wydrukowanego tekstu należy przesłać do tej 
Kongregacji.  
 
 

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,  
dnia 24 września 2012 r. 

 
 

(+ Antoni kard. Cañizares Llovera)  
Prefekt  

 
(o. Antonius Ward)  

Podsekretarz  



MSZA ŚWIĘTA O NOWĄ EWANGELIZACJĘ  
 
 
 
ANTYFONA NA WEJŚCIE           Por. Ps 105(104), 3-4.5  
Szczyćcie się ego 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.  
 
 
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                 Por. Łk 4,18-19  
Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym niósł dobrą nowinę, obwoływał rok łaski od Pana i dzień odkupienia.  
 
 
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.  
 
 
 
Prefacja okresowa lub 2 o Najświętszej Eucharystii (nr 46)  



CZYTANIA DO MSZY O NOWĄ EWANGELIZACJĘ  
 

PIERWSZE CZYTANIA ZE STAREGO TESTAMENTU 
 
PIERWSZE CZYTANIE                             Syr 34,9-20 
 
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.  

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 on 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.  

Kto przynosi na ofiarę rzecz niesprawiedliwie nabytą, ofiaruje 
szyderstwo: dary bezbożnych nie są bowiem przyjemne Panu. Nie ma 
upodobania Najwyższy w ofiarach ludzi bezbożnych, a grzechy przebacza 
nie przez wzgląd na mnóstwo ofiar. Jakby na ofiarę zabijał syna  
w obecności jego ojca, tak czyni ten, co składa w ofierze rzecz wziętą  
z własności ubogich.  

Oto słowo Boże.  
 

lub 
 
PIERWSZE CZYTANIE                         Syr 42.17-24  
 
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. Wszystko idzie parami, jedno naprzeciw 
drugiego, i nie mają żadnego braku.  

Oto słowo Boże.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIERWSZE CZYTANIA Z NOWEGO TESTAMENTU 
 
PIERWSZE CZYTANIE                              Ef 4,23-32  
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan  
Bracia.  

Trzeba odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec 
człowieka nowego, stworzonego według 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, tak jak  
i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.  

Oto słowo Boże.  
 

lub 
 
PIERWSZE CZYTANIE                            Kol 3,12-17  
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan  
Bracia:  

Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne 
współczucie,  
w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając 
sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan 
wybaczył wam, tak i wy.  

Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem 
doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do 
którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.  

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie:  
z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, 
pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych 
sercach.  



A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana 
Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.  

Oto słowo Boże.  



PIERWSZE CZYTANIA W OKRESIE WIELKANOCNYM 
 
PIERWSZE CZYTANIE                           Dz 10,36-43  
 
Czytanie z Dziejów Apostolskich  

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił 
w dłuższym wywodzie: « Bóg posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując 
im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co 
się działo 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 Jeruzalem. 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, którzy z Nim jedliśmy 
i piliśmy 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, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».  

Oto słowo Boże.  
 

lub 
 
PIERWSZE CZYTANIE                       Hbr 10, 19-25  
 
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.  



PSALM RESPONSORYJNY                Z Psalmu 21 (22)  
 
R.  Będę swym braciom głosił Twoje imię  

Dzięki Tobie płynie moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu.  
Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga.  
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,  
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. 

 
Przypomną sobie i wrócą do Pana  
wszystkie krańce ziemi,  
moja dusza będzie żyła dla Niego,  
potomstwo moje Jemu będzie służyć. 

 
Przyszłym pokoleniom o Panu opowie.  
I sprawiedliwość Jego ogłoszą  
ludowi, który się narodzi:  
"Pan to uczynił".  

 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                          Por. Dz 5.42  
 
Aklamacja: Alleluja. Alleluja. Alleluja.  

Co dzień w świątyni i po domach  
Apostołowie nie przestawali nauczać  
i głosić, że Jezus jest Chrystusem.  

Aklamacja: Alleluja. Alleluja. Alleluja  
 
 
EWANGELIA                            Łk 4,14-22a  
 
+ 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.  

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, znalazł 
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 wolnymi,  
abym obwoływał rok łaski od Pana ».  
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich  

w synagodze były w Niego 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.  


