XIV NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚW.

Nie można służyć dwu panom: ciału i duchowi, mamonie i Bogu. Przez wejście do Kościoła dokonaliśmy wyboru,
zaciągnęliśmy się do służby Bożej. Gorliwość w tej służbie słabnie czasem pod wpływem troski o sprawy doczesne. Szukamy
najpierw innych rzeczy, a na sprawy Królestwa Bożego nie staje już czasu. Dlatego Kościół przypomina: «Szukajcież
naprzód Królestwa Bożego... a wszystko inne będzie wam przydane» (ewangelia). Śpiewy mszalne wysławiają szczęście
płynące z wiernego oddania się Bogu. (antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał).

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 82, 10-11.2-3

rotéctor noster, áspice,
Deus, et réspice in fáciem
Christi tui: quia mélior
est dies una in átriis tuis
super mília.
Ps.
Quam
dilécta
tabernácula tua, Dómine
virtútum! concupíscit, et
déficit ánima mea in átria Dómini. ℣. Glória
Patri.

Obrońco nasz, spojrzyj, Boże, i wejrzyj na
oblicze Pomazańca swego. Zaiste, lepszy dzień
jeden w przedsionkach Twoich, niźli gdzie
indziej tysiące.
Ps. Jakże miłe są przybytki Twoje, Panie
Zastępów! Wzdycha i tęskni dusza moja do
przedsionków Twoich. ℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Custódi, Dómine, quǽsumus, Ecclésiam tuam
propitiatióne perpétua: et quia sine te lábitur
humána mortálitas; tuis semper auxíliis et
abstrahátur a nóxiis et ad salutária dirigátur.
Per Dóminum.

Strzeż, Twój Kościół, prosimy Cię Panie, w
nieustannym miłosierdziu swoim, a że bez
Twej pomocy nie ostoi się człowiek śmiertelny,
niechaj go stale Twa łaska od rzeczy zgubnych
odciąga i prowadzi do zbawienia. Przez Pana

LEKCJA

Gal 5, 16-24

Bracia: Według ducha postępujcie, a pożądliwościom ciała nie ulegniecie. Ciało bowiem pożąda
przeciw duchowi, a duch przeciw ciału, bo sprzeciwiają się one sobie nawzajem, abyście nie
czynili cokolwiek chcecie. Jeśli duch wami kieruje, nie jesteście pod Zakonem.

www.missa.pl

A jawne są uczynki ciała, takie, jak nierząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta, bałwochwalstwo,
gusła, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, zwady, niesnaski, odstępstwa, zazdrości, zabójstwa,
pijaństwa, obżarstwa i tym podobne; o których mówię wam, jak i przedtem mówiłem, że ci, którzy
takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Boże nie dostąpią.
A owocem ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność,
łagodność, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciw takim nie ma Zakonu. A ci,
którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali wraz z namiętnościami i pożądliwościami.

GRADUAŁ

Ps 117, 8-9

Bonum est confidére in Dómino, quam
confidére in hómine. ℣. Bonum est speráre in
Dómino, quam speráre in princípibus.

Lepiej zawierzyć Panu, niż zawierzyć
człowiekowi. ℣. Lepiej zaufać Bogu, niż zaufać
możnym świata.

ALLELUJA

Ps 94, 1

Allelúja, allelúja. ℣. Veníte, exsultémus
Dómino, jubilémus Deo, salutári nostro.
Allelúja.

Alleluja, alleluja. ℣. Pójdźcie, śpiewajmy Panu,
wysławiajmy Boga, Zbawiciela swego. Alleluja.

EWANGELIA

Mt 6, 24-33

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 33-89

Immíttet Angelus Dómini in circúitu
timéntium eum, et erípiet eos: gustáte et
vidéte, quóniam suávis est Dóminus.

Anioł Pański czuwa nad bogobojnymi i chroni
ich od złego. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry
jest Pan!

SEKRETA
Concéde nobis, Dómine, quǽsumus, ut hæc
hóstia salutáris et nostrórum fiat purgátio
delictórum, et tuæ propitiátio potestátis. Per
Dóminum.

Spraw, prosimy Cię Panie, aby ta Hostia
zbawienna z grzechów nas oczyściła i
wyjednała nam przychylność Twej potęgi.
Przez Pana...

Prefacja o Trójcy Przenajświętszej

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 6, 33

Primum quǽrite regnum Dei, et ómnia
adjiciéntur vobis, dicit Dóminus.

Szukajcie naprzód Królestwa Bożego, a
wszystko będzie wam przydane, tak Pan
powiada.

POKOMUNIA
Puríficent semper et múniant tua sacraménta
nos, Deus: et ad perpétuæ ducant salvatiónis
efféctum. Per Dóminum.

Boże, niechaj Twój Sakrament nas oczyści,
wzmocni i doprowadzi do wiecznego
zbawienia. Przez Pana.
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