DOMINICA IN QUINQUAGESIMA
NIEDZIELA PIĘĆDZIESIĄTNICY
Statio ad S. Petrum
Szczytowym punktem Przedpościa jest Niedziela Pięćdziesiątnicy. Z ust Zbawiciela słyszymy zapowiedź Jego męki i
zmartwychwstania. Lekcja przypomina nam motyw ofiary Chrystusa. Jest nim głęboka miłość ku Ojcu niebieskiemu i ku
ludziom, miłość prawdziwa, która „nie szuka swego i wszystko znosi”. Nasza miłość jest bardzo niedoskonała, ponieważ
niedoskonale poznajemy Boga wskutek ograniczenia naszej natury i zaślepienia spowodowanego przez grzech. Dlatego
razem ze ślepym z Jerycha błagamy o łaskę przejrzenia. Prośba o światło nadprzyrodzone winna nam towarzyszyć przez
cały Wielki Post.
W dzisiejszą niedzielę obchodzą swoje święto niewidomi. Cierpienia wynikające ze swego kalectwa ofiarują Bogu dla
uproszenia światła niewidomym duchowo. Widzący niech upraszają w tym dniu dla niewidomych siły potrzebne do
dźwigania ciężkiego krzyża.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 30, 3-4.2

sto mihi in Deum protectórem, et
in locum refúgii, ut salvum me
fácias: quóniam firmaméntum
meum et refúgium meum es tu: et
propter nomen tuum dux mihi eris,
et enútries me. Ps. In te, Dómine,
sperávi, non confúndar in ætérnum: in justítia tua
líbera me et éripe me. ℣. Glória Patri.

Bądź mi, Boże, obrońcą, bądź zamkiem warownym,
abyś mnie ocalił; boś Ty jest skałą mą i twierdzą,
wywiedziesz mnie i pokierujesz dla imienia Twego.
Ps. Do Ciebie, Panie, się uciekam, niech się nie
zawstydzę na wieki; uwolnij mnie w sprawiedliwości
Twojej. ℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA

TRAKTUS

Ps 99, 2-3

Jubiláte Deo, omnis terra: servíte Dómino in lætítia,
℣. Intráte in conspéctu ejus in exsultatióne: scitóte,
quod Dóminus ipse est Deus. ℣. Ipse fecit nos, et non
ipsi nos: nos autem pópulus ejus, et oves páscuæ
ejus.

Z radością wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie;
służcie Panu z weselem! ℣. Wśród okrzyków radości
stawajcie przed Jego obliczem: wiedzcie, że tylko Pan
jest Bogiem. ℣. On sam nas stworzył, my Jego
własnością, my lud Jego, owce Jego pastwiska.

EWANGELIA

Łk 18, 31-43

Onego czasu: Jezus wziąwszy z sobą dwunastu, mówił do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy i wypełni się
wszystko, co napisane jest przez Proroków o Synu Człowieczym. Będzie bowiem wydany poganom, będzie
wyśmiany, ubiczowany i oplwany. A po ubiczowaniu zabiją Go i dnia trzeciego zmartwychwstanie". Lecz oni z
tego nic nie zrozumieli i mowa ta była przed nimi zakryta, i nie pojmowali, o czym mówiono.
I stało się, gdy się przybliżał do Jerycha, że ślepiec pewien siedział przy drodze żebrząc. A usłyszawszy rzeszę
przechodzącą, zapytał, co by to było. I powiedziano mu, że Jezus Nazareński przechodzi mimo. I zawołał
mówiąc: „Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną". A ci, którzy szli na przedzie, upominali go, aby
milczał. On jednak bardziej jeszcze wołał: „Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną". A Jezus, zatrzymując się,
rozkazał przywieść go do siebie. I gdy się przybliżył, zapytał go mówiąc: „Co chcesz, abym ci uczynił?" A on
rzekł: „Panie, abym przejrzał". I rzekł mu Jezus: „Przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię". I natychmiast
przejrzał, i szedł za Nim, wielbiąc Boga. A cały lud, widząc to, oddał chwałę Bogu.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 118, 12-13

Benedíctus es, Dómine, doce me justificatiónes tuas:
in lábiis meis pronuntiávi ómnia judícia oris tui.

Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie ustaw
Twoich. Wargami moimi opowiadam wszystkie
wyroki ust Twoich.

SEKRETA

Preces nostras, quǽsumus, Dómine, cleménter
exáudi: atque, a peccatórum vínculis absolútos, ab
omni nos adversitáte custódi. Per Dóminum.

Wysłuchaj łaskawie, prosimy Cię, Panie, modlitwy
nasze, wyzwól nas z więzów grzechowych i zachowaj
od wszelkiej przeciwności. Przez Pana.

LEKCJA

1 Kor 13, 1-13

Bracia: Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jako miedź dźwięcząca albo
cymbał brzmiący. I gdybym miał dar proroctwa, znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę, a wiarę
miałbym taką, iżbym przenosił góry, a miłości bym nie miał, niczym nie jestem. I gdybym na żywienie ubogich
rozdał wszystką majętność swoją, a ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie łaknie czci, nie
szuka swego, nie wpada w gniew, nie pamięta urazy, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się z
prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, chociaż proroctwa się skończą, choć zniknie dar języków, choć przeminie wiedza. Bo w
części tylko poznajemy i w części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie to, co jest
częściowe. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, myślałem jako dziecię. Lecz
gdym stał się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy niejasno, przez zwierciadło, lecz później twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, lecz później
poznam, jakom i poznany jest. Teraz tedy pozostaje wiara, nadzieja i miłość: to troje, a z tych największa jest
miłość.

GRADUAŁ

Ps 76, 15-16

Tu es Deus qui facis mirabília solus: notam fecísti in
géntibus virtútem tuam. ℣. Liberásti in bráchio tuo
pópulum tuum, fílios Israel et Joseph.

Tyś jest Bogiem, który cuda działasz, potęgę Swoją
ludom objawiłeś. ℣. Ramieniem Swoim zbawiłeś
Twój lud, potomstwo Jakuba i Józefa.
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Hæc hóstia, Dómine, quǽsumus, emúndet nostra
delícta: et, ad sacrifícium celebrándum, subditórum
tibi córpora mentésque sanctíficet. Per Dóminum.

Prosimy Cię, Panie, niech ta hostia oczyści nas z
grzechów i uświęci dusze i ciała sług Twoich do
sprawowania ofiary. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 77, 29-30

Manducavérunt, et saturári sunt nimis, et
desidérium eórum áttulit eis Dóminus: non sunt
fraudáti a desidério suo.

Jedli i nasycili się bardzo, i pożądanie ich Pan
zaspokoił: nie zawiedli się w swych pragnieniach.

POKOMUNIA
Quǽsumus, omnípotens Deus: ut, qui coeléstia
aliménta percépimus, per hæc contra ómnia
adversa muniámur. Per Dóminum.

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby pokarm
niebieski, któryśmy przyjęli, chronił nas od
wszelkich przeciwności. Przez Pana.
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