6. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO
Przez Chrzest święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu mamy prowadzić
życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem (lekcja). Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je
i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba, opowiedziane w ewangelii jest
obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w
drodze.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 27, 8-9.1

óminus fortitudo plebis suæ, et
protéctor salutárium Christi
sui est: salvum fac pópulum
tuum, Dómine, et benedic
hereditáti tuæ, et rege eos
usque in sǽculum.
Ps. Ad te, Dómine, clamábo, Deus meus, ne
síleas a me: ne quando táceas a me, et
assimilábor descendéntibus in lacum,

Pan siłą narodu swojego, możnym obrońcą
swego Pomazańca. Wspomagaj lud swój, o
Panie, i błogosław dziedzictwu swemu; bądź
nam pasterzem na wieki.

℣. Glória Patri.

Ps. Do Ciebie wołam, o Panie, Boże mój, nie
milcz na prośbę moją: bo jeśli milczeć
będziesz, podobny się stanę schodzącemu do
grobu.
℣. Chwała Ojcu

KOLEKTA
Deus virtútum, cujus est totum quod est
óptimum: ínsere pectóribus nostris amórem
tui nóminis, et præsta in nobis religiónis
augméntum; ut, quæ sunt bona, nútrias, ac
pietátis stúdio, quæ sunt nutríta, custódias.
Per Dóminum.

Boże zastępów, wszelka doskonałość od Ciebie
pochodzi! Zaszczep w sercach naszych miłość
Imienia Twego i wzmóż w nas ducha
zbożnego, zasil w nas co jest dobrego, a coś
zasilił w dobroci Twojej troskliwie zachowaj.
Przez Pana.

LEKCJA

Rz 6, 3-11

GRADUAŁ

Ps 89, 13.1

Convértere, Dómine, aliquántulum, et
deprecáre super servos tuos. ℣. Dómine,
refúgium factus es nobis, a generatióne et
progénie.

Zwróć się do nas, Panie, i daj się ubłagać swym
sługom. ℣. Panie, Tyś był ucieczką naszą po
wszystkie czasy.

ALLELUJA

Ps 30, 2-3

Allelúja, allelúja. ℣. In te, Dómine, sperávi, non
confúndar in ætérnum: in justítia tua líbera
me et éripe me: inclína ad me aurem tuam,
accélera, ut erípias me. Allelúja

Alleluja, Alleluja. ℣. Panie, nadzieję pokładam,
niechże nie będę zawstydzony na wieki: w
sprawiedliwości Twojej ratuj mnie i ocal; skłoń
ku mnie ucho Twoje i wybaw mnie co prędzej..
Alleluja.
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EWANGELIA

Mk 8, 1-9

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 16, 5-7

Pérfice gressus meos in sémitis tuis, ut non
moveántur vestígia mea: inclína aurem tuam,
et exáudi verba mea: mirífica misericórdias
tuas, qui salvos facis sperántes in te, Dómine.

Umocnij me kroki na ścieżkach Twoich, aby
się nie chwiały me stopy. Nakłoń swoje ucho i
usłysz me słowa. Okaż przedziwną dobroć
swoją, Ty, co ratujesz ufających Tobie, Panie.

SEKRETA
Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris,
et has pópuli tui oblatiónes benígnus assúme:
et, ut nullíus sit írritum votum, nullíus vácua
postulátio, præsta; ut, quod fidéliter pétimus,
efficáciter consequámur. Per Dóminum.

Daj się przejednać, Panie, modłami naszymi i
łaskawie przyjmij te dary ludu Twojego: aby
zaś niczyje pragnienie nie było bez skutku,
niczyja modlitwa daremną, daj nam skutecznie
osiągnąć, o co z wiarą prosimy. Przez Pana.

KOMUNIA

Ps 26, 6

Circuíbo et immolábo in tabernáculo ejus
hóstiam jubilatiónis: cantábo et psalmum
dicam Dómino.

Przystąpię i złożę
dziękczynne ofiary,
przygrywał Panu.

w przybytku Jego
i będę śpiewał i

POKOMUNIA
Repléti sumus, Dómine, munéribus tuis:
tríbue, quǽsumus; ut eórum et mundémur
efféctu et muniámur auxílio. Per Dóminum.

Darem świętym nasyceni, prosimy Cię Panie,
skuteczne Jego działanie niechaj nas oczyści, a
pomoc Jego nas wspiera. Przez Pana.
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