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UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
 

In Festo Sanctissimæ Trinitatis 
 
 
 
 
1 klasy Szaty białe 
 

Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest 
tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu Nowego Przymierza między Bogiem  
a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się 
przez Chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. 
Odrębne święto zostało wprowadzone w IX wieku, a w wieku XIV rozciągnięte na cały 
Kościół. We Mszy świętej wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie 
okazane nam w dziele Odkupienia. 

 
INTROITUS. ANTYFONA NA WEJŚCIE  
 

Tob 12,6; Ps 8,2 
 

Benedícta sit sancta Trínitas atque 
indivísa Unitas: confitébimur ei, quia fecit 
nobíscum misericórdiam suam. 

Dómine, Dóminus noster, quam 
admirábile est nomen tuum in univérsa 
terra! 

℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui 
Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et 
semper, et in sǽcula sæculórum. Amen. 

Benedícta sit sancta Trínitas atque 
indivísa Unitas: confitébimur ei, quia fecit 
nobíscum misericórdiam suam. 

Dómine, Dóminus noster, quam 
admirábile est nomen tuum in univérsa 
terra! 

Błogosławiona niech będzie święta Trójca  
i nierozdzielna Jedność. Uwielbiajmy Ją, gdyż 
okazała nad nami miłosierdzie swoje. 

O Panie, Panie nasz jak przedziwne Twe 
imię po wszystkiej ziemi. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu. Jak była na początku, teraz,  
i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, alleluja, 
albowiem Pan uczynił cuda, alleluja, w oczach 
pogan okazał swoją sprawiedliwość, alleluja, 
alleluja, alleluja. 

 
ORATIO. KOLEKTA 
 

Omnípotens sempitérne Deus, qui 
dedísti fámulis tuis in confessióne veræ 
fídei, ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, 
et in poténtia maiestátis adoráre Unitátem: 
quǽsumus; ut, eiúsdem fídei firmitáte, ab 
ómnibus semper muniámur advérsis. 

Per Dóminum nostrum Iesum Christum, 
Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat  
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sǽcula sæculórum. 

℞. Amen. 

Wszechmogący, wieczny Boże, który przez 
wyznawanie prawdziwej wiary dałeś poznać 
sługom Twoim chwałę przedwiecznej Trójcy  
i uwielbiać jedność w potędze majestatu; 
spraw, prosimy, by moc tej wiary broniła nas 
od wszelkich przeciwności. 

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. 

℞. Amen. 
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LECTIO. LEKCJA 
 

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános. Rom. 11, 33-36. 
 

O altitúdo divitiárum sapiéntiae et 
sciéntiæ Dei: quam incomprehensibília 
sunt iudícia eius, et investigábiles viæ eius! 
Quis enim cognovit sensum Dómini? Aut 
quis consiliárius eius fuit? Aut quis prior 
dedit illi, et retribuétur ei? Quóniam ex 
ipso et per ipsum et in ipso sunt ómnia: 
ipsi glória in sǽcula. Amen. 

O, głębokości bogactw, mądrości i umiejęt-
ności Boga! Jakże niepojęte są sądy Jego  
i niedościgłe drogi Jego. Któż bowiem poznał 
myśl Pana, albo kto doradcą Jego? Albo kto 
dał Mu pierwszy, aby Mu oddać miał. 
Albowiem z Niego, przez Niego i w Nim jest 
wszystko? Jemu chwała na wieki. Amen. 

 
GRADUALE. GRADUAŁ 
 

Dn 3,55-56 
 

Benedíctus es, Dómine, qui intuéris 
abýssos, et sedes super Chérubim, 
℣. Benedíctus es, Dómine, in firma-

ménto cæli, et laudábilis in sǽcula. 

Błogosławiony jesteś, Panie, który 
wzrokiem zgłębiasz przepaści, a siedzisz  
na Cherubinach. 

Błogosławiony jesteś, Panie, na firma-
mencie niebios, i chwalebny na wieki. 

 
ALLELUIA. ALLELUJA 
 

Dn 3,52 
 

Allelúia, allelúia. Benedíctus es, Dómi-
ne, Deus patrum nostrórum, et laudábilis  
in sǽcula. Allelúia. 

Alleluja, allejuja. Błogosławiony jesteś, 
Panie, Boże Ojców naszych, i chwalebny  
na wieki, alleluja. 

 
 
 
EWANGELIA 
 

Chrzest święty czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i uczestnikami tajemniczego życia 
Trójcy Przenajświętszej. 

 

✠ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum. Matth. 28, 18-20. 
 

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis 
suis: Data est mihi omnis potéstas in coelo 
et in terra. Eúntes ergo docéte omnes 
gentes, baptizántes eos in nómine Patris,  
et Fílii, et Spíritus Sancti: docéntes eos 
serváre ómnia, quæcúmque mandávi vobis. 
Et ecce, ego vobíscum sum ómnibus 
diébus usque ad consummatiónem sǽculi. 

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: 
«Dana  mi jest wszelka władza na niebie i na 
ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody 
chrzcząc je w imię Ojca i syna i Ducha 
Świętego, nauczając je zachowywać wszy-
stko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja 
jestem z wami po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata». 

 
CREDO 
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OFFERTORIUM. ANTYFONA NA OFIAROWANIE 
 

Tob 12,6 
 

Benedíctus sit Deus Pater, unigeni-
túsque Dei Fílius, Sanctus quoque Spíritus: 
quia fecit nobíscum misericórdiam suam. 

Błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec  
i Jednorodzony Syn Bozy, a zarazem Duch 
Święty: gdyż okazał nad nami miłosierdzie 
swoje. 

 
SECRETA. SEKRETA 
 
Sanctífica, quǽsumus, Dómine, Deus 

noster, per tui sancti nóminis invoca-
tiónem, huius oblatiónis hóstiam: et per 
eam nosmetípsos tibi pérfice munus 
ætérnum. 

Per Dóminum nostrum Iesum Christum, 
Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat  
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sǽcula sæculórum. 

℞. Amen. 

Prosimy Cię, Panie Boże nasz, uświęć 
przez wezwanie świętego imienia Twojego 
ofiarę, którą Ci składamy, i przez nią uczyń 
nas samych wieczystym darem dla Ciebie. 

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. 

℞. Amen. 

 
PREFATIO. PREFACJA O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. 
 
 
 
 
 
COMMUNIO. ANTYFONA NA KOMUNIĘ 
 

Tob 12,6 
 

Cum vénerit Paráclitus Spíritus 
veritátis, ille árguet mundum de peccáto  
et de iustítia et de iudício, allelúia, allelúia. 

Błogosławimy Boga niebios i wobec 
wszystkich istot żyjących dziękować Mu 
będziemy: gdyż okazał nad nami miłosierdzie 
swoje. 

 
POSTCOMMUNIO. POKOMUNIA 
 
Adésto nobis, Dómine, Deus noster:  

ut per hæc, quæ fidéliter súmpsimus,  
et purg mur a vítiis et a perículis omnibus 
eruámur. 

Per Dóminum nostrum Iesum Christum, 
Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat  
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sǽcula sæculórum. 

℞. Amen. 

Panie, boże nasz, niech przyjęcie tego 
Sakramentu oraz wyznanie Przedwiecznej  
i Świętej Trójcy oraz Jej nierozdzielnej 
jedności posłuży nam do zabawienia duszy  
i ciała. 

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna 
Twego, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. 

℞. Amen. 
 


