7. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO
Stajemy dzisiaj przed Chrystusem, królującym po prawicy Ojca i z radością oddajemy Mu hołd (ant. na wejście).
Dziękujemy za to, że wyrwał nas z niewoli grzechu i dał nam wolność dzieci Bożych (lekcja). Skoro zostaliśmy wszczepieni
w szlachetne drzewo, winniśmy przynosić owoce świętości przez życie prawdziwie chrześcijańskie.
Winą wobec Boga są nie tylko czyny złe, lecz również zaniedbanie czynów dobrych. Zbawienie wieczne osiągniemy przez
wierne pełnienie woli Bożej, a nie przez same tylko słowa.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 46, 2; Ps 46, 3

mnes
gentes,
pláudite
mánibus: jubiláte Deo in voce
exsultatiónis.
Ps. Quóniam Dóminus excélsus,
terríbilis: Rex magnus super
omnem terram.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu głosem radosnym.

Deus, cujus providéntia in sui dispositióne non
fállitur: te súpplices exorámus; ut nóxia cuncta
submóveas, et ómnia nobis profutúra
concédas. Per Dóminum.

O Boże, Opatrzność Twoja nie myli się nigdy w
zarządzeniach swoich! Usilnie więc Ciebie
błagamy, abyś usunął od nas co szkodliwe i
udzielił nam wszystkiego, co pożyteczne.
Przez Pana.

LEKCJA

Rz 6, 19-23

GRADUAŁ

Ps 33, 12; Ps 33, 6

Veníte, fílii, audíte me: timórem Dómini
docébo vos. ℣. Accédite ad eum, et
illuminámini:
et
fácies
vestræ
non
confundéntur.

Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie bojaźni
Pańskiej was nauczę. ℣. Zbliżcie się do Niego, a
opromieni was radość i twarzy waszej nie
okryje hańba.

ALLELUJA

Ps 46, 2

Allelúja, allelúja. ℣. Omnes gentes, pláudite
mánibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis.
Allelúja

Alleluja, Alleluja. ℣. Wszystkie narody,
klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem
radosnym. Alleluja.

EWANGELIA

Mt 7, 15-21

℣. Glória Patri.

Ps. Bo Pan Najwyższy jest straszliwy, On jest
Królem potężnym wszystkiej ziemi.
℣. Chwała Ojcu

KOLEKTA
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ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Dan 3, 40

Sicut in holocáustis aríetum et taurórum, et
sicut in mílibus agnórum pínguium: sic fiat
sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut
pláceat tibi: quia non est confúsio
confidéntibus in te, Dómine.

W miejsce całopalenia baranów, wołów oraz
tysięcy tłustych baranków – tak niech się
dokona ofiara nasza przed Tobą, aby się
podobała Tobie, o Panie, który nie opuszczasz
ufających Tobie.

SEKRETA
Deus, qui legálium differéntiam hostiárum
unius sacrifícii perfectione sanxísti: accipe
sacrifícium a devótis tibi fámulis, et pari
benedictióne, sicut múnera Abel, sanctífica; ut,
quod sínguli obtulérunt ad majestátis tuæ
honórem, cunctis profíciat ad salútem. Per
Dóminum.

Boże, Tyś w doskonałości jednej Hostii zebrał
rozmaitość ofiar Starego Zakonu – przyjmij
ofiarę, którą Ci wierni poddani składają i
uświęć je, jakoś błogosławił dary Abla, a to, co
każdy złożył na chwałę Majestatu Twego
niechaj wszystkim posłuży ku zbawieniu.
Przez Pana.

KOMUNIA

Ps 30, 3

Inclína aurem tuam, accélera, ut erípias me.

Skłoń ku mnie ucho twoje i wybaw mnie
prędko.

POKOMUNIA
Tua nos, Dómine, medicinális operátio, et a
nostris perversitátibus cleménter expédiat, et
ad ea, quæ sunt recta, perdúcat. Per Dóminum
nostrum.

Panie! Łaski Twej zbawienne działanie niechaj
nas uwolni od złych skłonności i doprowadzi
do tego, co godziwe. Przez Pana.
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