II I NI EDZIELA PO OBJAWIENI U PAŃSKIM
Dzisiejsze śpiewy mszalne będą się powtarzały w następnych niedzielach po Objawieniu. Sławią
one powszechne królestwo Chrystusa (antyfona na wejście, graduał, alleluja), Jego cudotwórczą
moc (antyfona na ofiarowanie) i Boską naukę.
Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika Pan Jezus objawił swą moc żydom i poganom. Godna
podziwu wiara setnika staje się dla Pana Jezusa okazją do uroczystego ogłoszenia powszechności
zbawienia. Słowa setnika, wyrażające pokorę, wiarę i ufność stały się liturgiczną modlitwą przed
Komunią świętą. W Komunii św. Pan Jezus oczyszcza nas z grzechu i leczy duchowe słabości.
ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 96, 7.8.1

doráte Deum, omnes Angeli
ejus: audívit, et lætáta est
Sion: et exsultavérunt fíliæ
Judae.
Ps.
Dóminus
regnávit,
exsúltet terra: læténtur ínsulæ multæ.
℣. Glória Patri.

Pokłon oddajcie Bogu wszyscy Aniołowie
Jego; słyszy o tym i cieszy się Syjon, i
radują się miasta Judy.
Ps. Pan króluje, wesel się ziemio, radujcie
się mnogie wyspy.
℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Omnípotens
sempitérne
Deus,
infirmitatem nostram propítius réspice:
atque, ad protegéndum nos, déxteram tuæ
majestátis exténde. Per Dóminum.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj
łaskawie na naszą ułomność i wyciągnij w
naszej obronie prawicę Twego majestatu.
Przez Pana.

LEKCJA

Rz 12, 16-21

Bracia: Nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. Nikomu złem za zło nie
oddawajcie, ale starajcie się czynić dobrze nie tylko przed Bogiem, ale i przed
wszystkimi ludźmi. Jeśli to możliwe, i o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój
zachowujcie. Nie brońcie samych siebie, najmilsi, ale pozostawcie to gniewowi
(Bożemu), napisane jest bowiem: Moja jest pomsta i ja odpłacę, mówi Pan. Ale jeśliby
nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go, a jeśli ma pragnienie, podaj mu napój: tak czyniąc
węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem
zwyciężaj.
GRADUAŁ

Ps 101, 16-17

Timebunt gentes nomen tuum, Dómine, et
omnes reges terræ glóriam tuam.
℣. Quóniam ædificávit Dóminus Sion, et
vidébi tur in majestáte sua.

Poganie będą czcili Imię Twoje, Panie; i
wszyscy królowie ziemi Twoją chwałę.
℣. Bo Pan odbuduje Syjon i objawi się w
swoim Majestacie.

ALLELUJA

Ps 96, 1

Allelúja, allelúja. ℣. Dóminus regnávit, Alleluja, alleluja. ℣. Pan króluje, wesel się
exsúltet terra: læténtur ínsulæ multæ. ziemio, radujcie się mnogie wyspy.
Allelúja.
Alleluja.
EWANGELIA

Mt 8, 1-13

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 117, 16.17

Déxtera Dómini fecit virtutem, déxtera Prawica Pańska moc okazała, prawica
Dómini exaltávit me: non móriar, sed Pańska dźwignęła mnie. Nie umrę, ale
vivam, et narrábo ópera Dómini.
będę żył i głosił dzieła Pana.
SEKRETA
Hæc hóstia, Dómine, quǽsumus, emúndet Prosimy Cię Panie, niech ta Hostia oczyści
nostra delícta: et, ad sacrifícium nas z grzechów i uświęci dusze i ciała sług
celebrándum, subditórum tibi córpora Twoich do sprawowania ofiary. Przez Pana.
mentésque sanctíficet. Per Dóminum.
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Mirabántur
omnes
de
procedébant de ore Dei.

Łk 4,22
his,

quæ Dziwili się wszyscy słowom,
wychodziły z ust Bożych.

które

POKOMUNIA
Quos tantis, Dómine, largíris uti mystériis: Prosimy Cię, Panie, racz nas przysposobić
quǽsumus; ut efféctibus nos eórum veráci- do
przyjęcia
owoców
wzniosłych
ter aptáre dignéris. Per Dóminum.
misteriów, w których pozwalasz nam
uczestniczyć. Przez Pana.

