4. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO
Wśród walk i utrapień życia doczesnego przynależność do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. św. Paweł
poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców
Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę. Doświadczenia spotykają również Kościół – łódź Piotrową, w której odbywamy
naszą doczesną pielgrzymkę. Modlimy się o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 26, 1-3

óminus illuminátio mea et
salus mea, quem timebo?
Dóminusdefensor vitæ meæ, a
quo trepidábo? qui tríbulant
me inimíci mei, ipsi infirmáti
sunt, et cecidérunt.
Ps. Si consístant advérsum me castra: non
timébit cor meum.
℣. Glória Patri.

Pan światłością i zbawieniem moim: kogóż
mam się lękać? Obroną życia mojego Pan:
przed kim będę drżał? Wrogowie moi i
nieprzyjaciele chwieją się i padają
Ps. Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,
serce me bać się nie będzie.
℣. Chwała Ojcu

KOLEKTA
Da nobis, quǽsumus, Dómine: ut et mundi
cursus pacífice nobis tuo órdine dirigátur; et
Ecclésia tua tranquílla devotióne lætétur. Per
Dóminum.

Spraw, prosimy Cię, Panie, niech pod Twoimi
rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a
Twój Kościół niech ci służy w niezmąconej
radości. Przez Pana.

LEKCJA

Rz 8, 18-23

GRADUAŁ

Ps 78, 9-10

Propítius esto, Dómine, peccátis nostris: ne
quando dicant gentes: Ubi est Deus eórum? ℣.
Adjuva nos, Deus, salutáris noster: et propter
honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos.

O Panie, przebacz nam grzechy, aby nie drwili
z nas poganie: „Gdzie jest ich Bóg?” ℣.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu, i dla
chwały imienia Twego wybaw nas, Panie.

ALLELUJA

Ps 9, 5.10

Allelúja, allelúja. ℣. Deus, qui sedes su per
thronum, et júdicas æquitátem: esto refúgium
páuperum in tribulatióne. Allelúja

Alleluja, Alleluja. ℣. Boże, który siedzisz na
tronie i sądzisz sprawiedliwie, bądź ucieczką
strapionych w czasach niedoli. Alleluja.

EWANGELIA

Łk 5, 1-11
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ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 12, 4-5

Illúmina óculos meos, ne umquam obdórmiam
in morte: ne quando dicat inimícus meus:
Præválui advérsus eum.

Oświeć me oczy, bym nie zasnął w śmierci, by
wróg mój nie mówił: Ja go zwyciężyłem.

SEKRETA
Oblatiónibus nostris, quǽsumus, Dómine,
placáre suscéptis: et ad te nostras étiam
rebélles compélle propítius voluntátes. Per
Dóminum nostrum.

Przyjmij, Panie, nasze ofiary i daj się nimi
przejednać, i zwróć łaskawie ku sobie nawet
oporną wolę naszą. Przez Pana.

KOMUNIA

Ps 17, 3

Dóminus firmaméntum meum, et refúgium
meum, et liberátor meus: Deus meus, adjútor
meus.

Pan opoką i ucieczką moją. On moim
wybawicielem, Bóg, mój wspomożyciel.

POKOMUNIA
Mystéria nos, Dómine, quǽsumus, sumpta
puríficent: et suo múnere tueántur. Per
Dóminum.

Prosimy Cię, Panie, niech tajemnice, któreśmy
przyjęli, oczyszczą nas i chronią swoim
działaniem. Przez Pana.

www.missa.pl

