DOMINICA QUARTA POST PASCHA
4. NIEDZIELA PO WIELKANOCY
W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga (lekcja) i Pocieszycielem
chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia
Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy
(ewangelia). Prosimy, by życie nasze było zgodne z poznaną prawdą.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 97:1; 97:2

antáte
Dómino
cánticum
novum, allelúja: quia mirabília
fecit Dóminus, allelúja: ante
conspéctum géntium revelávit
justítiam
suam,
allelúja,
allelúja, allelúja.
Ps. Salvávit sibi déxtera ejus: et bráchium
sanctum ejus.
℣. Glória Patri.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, alleluja, gdyż Pan
dokonał cudów, alleluja. W obliczu narodów
okazał swoją sprawiedliwość, alleluja, alleluja,
alleluja.
Ps. Zwycięstwo odniosła prawica Jego i święte
Jego ramię.
℣. Chwała Ojcu

KOLEKTA
Deus, qui fidélium mentes uníus éfficis
voluntátis: da pópulis tuis id amáre quod
prǽcipis, id desideráre quod promíttis; ut
inter mundánas varietátes ibi nostra fixa sint
corda, ubi vera sunt gáudia. Per Dóminum.

Boże, Ty jedną wolą obdarzasz dusze wiernych
Twoich, daj ludom Twoim miłować, co
rozkazujesz, tego pragnąć, co obiecujesz,
abyśmy wśród zmienności tego świata tam
serca nasze utkwili, gdzie prawdziwe są
radości. Przez Pana.

LEKCJA

Iac 1:17-21

ALLELUJA

Ps 117:16; Rom 6:9

Allelúja, allelúja. ℣. Déxtera Dómini fecit
virtútem: déxtera Dómini exaltávit me.
Allelúja. ℣. Christus resúrgens ex mórtuis jam
non móritur: mors illi ultra non dominábitur.
Allelúja.

Alleluja, Alleluja. ℣. Prawica Pańska moc
okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła.
Alleluja. ℣. Chrystus powstawszy z martwych
więcej nie umiera, śmierć nad Nim więcej
panować nie będzie. Alleluja.

EWANGELIA

Ioan 16:5-14
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ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 65:1-2; 85:16

Jubiláte Deo, univérsa terra, psalmum dícite
nómini ejus: veníte et audíte, et narrábo vobis,
omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus
ánimæ meæ, allelúja.

Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, śpiewajcie
psalm Jego Imieniu. Pójdźcie posłuchać,
wszyscy bogobojni, oto wam powiem, co Pan
mej duszy uczynił, alleluja.

SEKRETA
Deus, qui nos, per hujus sacrificii veneránda
commércia,
uníus
summæ
divinitátis
partícipes effecísti: præsta, quǽsumus; ut,
sicut tuam cognóscimus veritátem, sic eam
dignis móribus assequámur. Per Dóminum.

Boże, co nas jednoczysz z najwyższym
Bóstwem przez nasze uczestnictwo w tej
świętej ofierze, spraw, prosimy Ciebie, abyśmy
poznając Prawdę Twoją, godnie ją w czyn
wprowadzali. Przez Pana.

KOMUNIA

Ioan 16:8

Cum vénerit Paráclitus Spíritus veritátis, ille
árguet mundum de peccáto et de justítia et de
judício, allelúja, allelúja.

Gdy przyjdzie Pocieszyciel, Duch prawdy,
przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i
o sądzie, alleluja, alleluja.

POKOMUNIA
Adésto nobis, Dómine, Deus noster: ut per
hæc, quæ fidéliter súmpsimus, et purgémur a
vítiis et a perículis ómnibus eruámur. Per
Dóminum nostrum.

Dopomóż nam, Panie Boże nasz, aby to cośmy
z wiarą spożyli i od występków nas oczyściło i
od niebezpieczeństw ochroniło. Przez Pana.
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