Naj świ ętszego I mi en ia J ezus
SANCTISSI MI NOMIN IS J ESU
Imię JEZUS znaczy Zbawiciel. Imię to wybrał sam Bóg i objawił je Maryi i św. Józefowi. Cześć świętego imienia
Jezus szerzył św. Bernardyn ze Sieny. Specjalne święto tego imienia powstało najpierw w zakonie
franciszkańskim. Papież Innocenty XIII rozciągnął je w roku 1721 na cały Kościół. Msza św. wysławia potęgę i
chwałę imienia Jezusowego, które przewyższa wszystkie inne imiona.

ANTYFONA NA WEJ ŚCI E
n nómine Jesu omne genu flectátur,
coeléstium, terréstrium et infernórum: et
omnis lingua confiteátur, quia Dóminus
Jesus Christus in glória est Dei Patris.
Ps. Dómine, Dóminus noster, quam
admirábile est nomen tuum in univérsa
terra! ℣. Glória Patri.

Flp 2,10-11; Ps 8,2
Na imię Jezusa niechaj się zgina wszelkie
kolano mieszkańców nieba, ziemi i
podziemia: i wszelki język niech wyznaje,
że Jezus Chrystus jest Panem w chwale
Boga Ojca.
Ps. O Panie, Panie nasz, jak przedziwne
Twe imię po wszystkiej ziemi. ℣. Chwała
Ojcu.

KOLEKTA
Deus, qui unigénitum Fílium tuum
constituísti hu máni géneris Salvatórem,
ei Jesum vocári jussísti: concéde
propítius; ut, cujus sanctum nomen
venerámur in terris, ejus quoque aspéctu
perfruámur in coelis. Per eúndem
Dóminum.

Boże, któryś ustanowił jedynego Syna
Twojego zbawicielem rodzaju ludzkiego i
kazałeś Mu nadać imię Jezus, spraw
miłościwie, abyśmy cieszyli się w niebie
oglądaniem Tego, którego święte imię
czcimy na ziemi. Przez tegoż Pana...

LEKCJA

Dz 4, 8-12

GRADUAŁ

Ps 105, 47; Iz 63,16

Salvos fac nos, Dómine, Deus noster, et
cóngrega nos de natiónibus: ut
confiteámur nómini sancto tuo, et
gloriémur in glória tua.
℣. Tu, Dómine, Pater noster et Redémptor
noster: a sǽculo nomen tuum.

Ratuj nas Panie nasz Boże, zgromadź nas
z krajów pogańskich, abyśmy wielbili
święte imię Twoje i dumni byli z Twej
chwały.
℣. Ty, Panie jesteś Ojcem naszym i
Odkupicielem naszym, od wieków imię
Twoje.

ALLELUJA

Ps 144,21

Allelúja, allelúja. ℣. Laudem Dómini
loquétur os meum, et benedícat omnis
caro nomen sanctum ejus. Allelúja.

Alleluja, alleluja. ℣. Chwałę Pańską niech
głoszą me usta, a wszelkie ciało niech
błogosławi Jego święte imię. Alleluja.
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EWANGELIA

Łk 2, 21

ANTYFONA NA OFIAROWAN I E

Ps 85, 12. 5

Confitébor tibi, Dómine, Deus meus, in
toto corde meo, et glorificábo nomen
tuum in ætérnum: quóniam tu, Dómine,
suávis et mitis es: et multæ misericórdiæ
ómnibus invocántibus te, allelúja

Panie, mój Boże, będę Cię chwalił z całego
serca mojego i na wieczność będę głosił
imię Twoje. Ty bowiem Panie jesteś dobry
i łaskawy i pełen miłosierdzia dla
wszystkich, którzy Cię wzywają, Alleluja.

SEKRETA
Benedíctio tua, clementíssime Deus, qua
omnis viget creatúra, sanctíficet,
quǽsumus, hoc sacrifícium nostrum,
quod ad glóriam nóminis Fílii tui, Dómini
nostri Jesu Christi, offérimus tibi: ut
majestáti tuæ placére possit ad laudem,
et nobis profícere ad salútem. Per
eúndem Dóminum.

Prosimy Cię najłaskawszy Boże, niech
Twe błogosławieństwo, źródło życia
całego stworzenia, uświęci ofiarę, którą
składamy Tobie na cześć imienia Syna
Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
aby
przyniosła
chwałę
Twojemu
majestatowi, a nam pomogła do
zbawienia. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUN I Ę

Ps 85, 9-10

Omnes gentes, quascúmque fecísti,
vénient et adorábunt coram te, Dómine,
et glorificábunt nomen tuum: quóniam
magnus es tu et fáciens mirabília: tu es
Deus solus, allelúja.

Przyjdą wszystkie ludy, które uczyniłeś i
będą Cię Panie wielbiły, i będą głosić Twe
imię: boś Ty jest wielki i cuda działasz, Ty
sam jesteś Bogiem. Alleluja.

POKOMUN IA
Omnípotens ætérae Deus, qui creásti et
redemísti nos, réspice propítius vota
nostra: et sacrifícium salutáris hóstiæ,
quod in honórem nóminis Fílii tui,
Dómini nostri Jesu Christi, majestáti tuæ
obtúlimus, plácido et benígno vultu
suscípere dignéris; ut grátia tua nobis
infúsa, sub glorióso nómine Jesu, ætérnæ
prædestinatiónis
titulo
gaudeámus
nómina nostra scripta esse in coelis. Per
eúndem Dóminu.

Wszechmogący wieczny Boże, Tyś nas
stworzył i odkupił, wejrzy miłościwie na
nasze prośby i racz łaskawie przyjąć tę
zbawienną ofiarę, którą złożyliśmy
majestatowi Twojemu na cześć imienia
Syna Twojego, Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Spraw, abyśmy dzięki wlanej
nam łasce Twojej, mogli się cieszyć, że
imiona nasze zapisane są w niebie, pod
chwalebnym imieniem Jezusa, które jest
znamieniem wiekuistego przeznaczenia.
Przez tegoż Pana...
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