NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
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 w., a w wieku XIV rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy św. wielbimy
niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia.
ANTYFONA NA WEJŚCIE

Tob 12, 6; Ps 8, 2

enedícta sit sancta Trínitas
atque
indivísa
Unitas:
confitébimur ei, quia fecit
nobíscum
misericórdiam
suam.
Ps. Dómine, Dóminus noster, quam
admirábile est nomen tuum in univérsa
terra! ℣. Glória Patri.

Niech będzie błogosławiona Święta Trójca
i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją,
albowiem zmiłowała się nad nami.
Ps. Panie, o Panie nasz, jak przedziwne
Imię Twe po wszystkiej ziemi. ℣. Chwała
Ojcu.

KOLEKTA
Omnípotens sempitérne Deus, qui dedísti
fámulis tuis in confessióne veræ fídei,
ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et in
poténtia majestátis adoráre Unitátem:
quǽsumus; ut, ejúsdem fídei firmitáte, ab
ómnibus semper muniámur advérsis. Per
Dóminum nostrum.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś
sługom
swym
przez
wyznawanie
prawdziwej wiary dał poznać chwałę
przedwiecznej Trójcy i w potędze
majestatu Jedność jej uwielbiać dozwolił,
spraw, prosimy, by moc tej wiary broniła
nas od wszelkiej przeciwności. Przez Pana.

LEKCJA

Rz 11, 33-36

GRADUAŁ

Dn 2, 55-56

Benedíctus es, Dómine, qui intuéris
abýssos, et sedes super Chérubim, ℣.
Benedíctus es, Dómine, in firmaménto
cæli, et laudábilis in sǽcula.

Błogosławiony jesteś, Panie, który
przenikasz przepaści, a siedzisz ponad
Cherubinami. ℣. Błogosławiony jesteś,
Panie, na sklepieniu niebieskim i
chwalebny na wieki.

ALLELUJA

Dn 3, 52

Allelúja, allelúja. ℣. Benedíctus es, Dómine, Alleluja, alleluja. ℣. Błogosławiony jesteś,
Deus patrum nostrórum, et laudábilis in Panie, Boże ojców naszych i chwalebny na
sǽcula. Allelúja.
wieki, alleluja.

EWANGELIA

Mt 28, 18-20

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Tob 12, 6

Benedíctus sit Deus Pater, unigenitúsque Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec i
Dei Fílius, Sanctus quoque Spíritus: quia Jednorodzony Syn Boży, a także i Duch
fecit nobíscum misericórdiam suam.
Święty. Albowiem uczynił nad nami
miłosierdzie swoje.
SEKRETA
Sanctífica, quǽsumus, Dómine, Deus
noster,
per
tui
sancti
nóminis
invocatiónem, hujus oblatiónis hóstiam: et
per eam nosmetípsos tibi pérfice munus
ætérnum. Per Dóminum nostrum.

Poświęć, prosimy Cię, Panie Boże nasz,
przez wezwanie Świętego Imienia Twego,
złożoną Ci żertwę i mocą jej uczyń nas
godnym dla siebie darem. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Tob 12, 6

Benedícimus Deum coeli et coram Błogosławimy Boga na niebie, a przed
ómnibus vivéntibus confitébimur ei: quia wszystkimi żyjącymi wyznawać Go
fecit nobíscum misericórdiam suam.
będziemy, bo zmiłował się nad nami.
POKOMUNIA
Profíciat nobis ad salútem córporis et
ánimæ, Dómine,Deus noster, hujus
sacraménti suscéptio: et sempitérnæ
sanctæ Trinitátis ejusdémque indivíduæ
Unitátis conféssio. Per Dóminum.

Spraw, prosimy Cię, Panie, byśmy
wzbogaceni tak wielkimi dary ze
zbawiennych owoców ich korzystali, a
Ciebie nigdy wychwalać nie przestawali.
Przez Pana.

