2 NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚW.
Chrystus wyzwolił nas z niewoli szatana i grzechu i wprowadził do swojego Kościoła. Powołanie do
Kościoła wiąże się z zaproszeniem na ucztę eucharystyczną i na biesiadę życiawiecznego.
Eucharystia nie jest nagrodą, lecz posiłkiem, do którego winni się zbliżać zwłaszcza chorzy i słabi.
Udział we Mszy świętej przez Komunię świętą pomaga nam z dnia na dzień wzrastać w łasce
Bożej. Kto uchyla się od uczty eucharystycznej, naraża się na utratę życia wiecznego.
ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 17, 19-20.2-3

actus est Dóminus
protéctor meus, et
edúxit
me
in
latitúdinem: salvum
me fecit, quóniam
vóluit me.
Ps.
Díligam
te.
Dómine, virtus mea:
Dóminus firmaméntum meum et refúgium
meum et liberátor meus. ℣. Glória Patri.

Pan stał się moim obrońcą; wywiódł mnie
na swobodę, ocalił mnie ponieważ mnie
miłował.

Ps. Kocham Cię, o Panie, mocy moja; Pan
twierdzą i ucieczką moją, On moim
wybawicielem.℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Sancti nóminis tui, Dómine, timórem
páriter et amórem fac nos habére
perpétuum:
quia
numquam
tua
gubernatióne destítuis, quos in soliditáte
tuæ dilectiónis instítuis. Per Dóminum.

Użycz nam Panie daru ustawicznej bojaźni
i miłości Imienia Twojego, albowiem nigdy
nie przestajesz kierować tymi, których
utwierdzasz w niezachwianej miłości ku
Tobie. Przez Pana naszego.

LEKCJA

1 J 3, 13-18

GRADUAŁ

Ps 119, 1-2

Ad Dóminum, cum tribulárer, clamávi, et Do Pana wołałem, gdy byłem w niedoli, a
exaudívit me. ℣. Dómine, libera ánimam On mnie wysłuchał. ℣. Wybaw mnie Panie
meam a lábiis iníquis, et a lingua dolósa.
od ust kłamliwych, od zdradliwego języka.
ALLELUJA

Ps 7, 2

Allelúja, allelúja, ℣. Dómine, Deus meus, in Alleluja, alleluja. ℣. Panie, Boże mój, w
te sperávi: alvum me fac ex ómnibus Tobie nadzieję pokładam: wyzwól mnie od
persequéntibus me et líbera me. Allelúja. wszystkich prześladowców moich i ratuj
mnie. Alleluja.

EWANGELIA

Łk 14, 16-24

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 6, 5

Dómine, convértere, et éripe ánimam Zwróć się ku mnie, Panie, i ratuj życie
meam:
salvum
me
fac
propter moje, wybaw mnie dla Twej dobroci.
misericórdiam tuam.
SEKRETA
Oblátio nos, Dómine, tuo nómini dicánda Niech nas oczyści, Panie, ofiara złożona
puríficet: et de die in diem ad coeléstis Imieniu Twemu i niechaj z dnia na dzień
vitæ tránsferat actiónem. Per Dóminum.
nas przysposobi do prowadzenia życia
nadprzyrodzonego. Przez Pana.
ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 12, 6

Cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi: et Śpiewać będę Panu, że mnie dobrami
psallam nómini Dómini altíssimi.
obdarzył, sławić będę Imię Boga
Najwyższego.
POKOMUNIA
Sumptis munéribus sacris, quǽsumus,
Dómine: ut cum frequentatióne mystérii,
crescat nostræ salútis efféctus. Per
Dóminum.

Przyjąwszy Twe dary, prosimy Cię Panie,
aby ze zbliżaniem się naszym do tych
Tajemnic wzrastało w nas zbawienne ich
działanie. Przez Pana naszego.
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