NIEDZIELA W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
Przepiękna antyfona na wejście, która była natchnieniem dla autora kolędy «Wśród nocnej ciszy», przypomina, że
spoczywające w żłóbku Dziecię to odwieczne Słowo, które zstąpiło z królewskiego tronu w niebie. Żłóbek stał się ziemskim
tronem wcielonego Boga, który z niego odbierał pierwsze hołdy. Ubóstwo żłóbka i stajenki zapowiadają już trzeci tron
Zbawiciela — krzyż. W ewangelii słyszymy z ust starca Symeona zapowiedź, że Chrystus «przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą». Od chwili przyjścia Chrystusa na świat dosięga On
swoim wpływem każdego człowieka i zmusza do opowiedzenia się za Nim albo przeciw Niemu. Prawdę tę wyraził dosadnie
Mickiewicz: «Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie». Przez przyjęcie
Chrztu świętego stanęliśmy przy Chrystusie; wystawiamy Go dzisiaj jako naszego króla i prosimy o gorliwość w Jego
służbie.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

MDR 18, 14-15; PS 92, 1

um
médium
siléntium
tenérent ómnia, et nox in suo
cursu médium iter háberet,
omnípotens Sermo tuus,
Dómine, de coelis a regálibus
sédibus venit. Ps. Dóminus
regnávit, decórem indútus est: indútus est
Dóminus fortitúdinem, et præcínxit se. ℣.
Glória Patri

Gdy wszystko było w głębokim milczeniu, a
noc w swym biegu połowy drogi dosięgła,
wszechmocne Słowo twoje, Panie, zstąpiło z
nieba, z królewskiego tronu. Ps. Pan jest
Królem, oblókł się w majestat; Pan się
przyoblókł i przepasał mocą. ℣.Chwała Ojcu

KOLEKTA
Omnípotens sempitérne Deus, dírige actus
nostros in beneplácito tuo: ut in nómine
dilécti Fílii tui mereámur bonis opéribus
abundáre: Qui tecum.
Deus, cuius hodierna die præcónium
Innocéntes Mártyres non loquéndo, sed
moriéndo conféssi sunt: ómnia in nobis
vitiórum mala mortífica; ut fidem tuam, quam
lingua nostra lóquitur, étiam móribus vita
fateátur. Per Dominum.

Wszechmocny, wiekuisty Boże, kieruj czynami
naszymi według upodobania Twojego, abyśmy
w Imię umiłowanego Syna Twego mogli
obfitować w dobre uczynki. Który z Tobą.
Boże, święci Młodziankowie obwieścili Twą
chwałę nie słowami, lecz śmiercią; racz
wyniszczyć w nas wszystkie źródła grzechów,
abyśmy całym sercem wyznawali wiarę w
Ciebie, którą głosimy słowami. Przez Pana.

LEKCJA

GAL 4, 1-7

GRADUAŁ

PS 44, 3.2

Speciósus forma præ filiis hóminum: diffúsa
est gratia in lábiis tuis. ℣. Eructávit cor meum
verbum bonum, dico ego ópera mea Regi:
lingua mea cálamus scribæ, velóciter
scribéntis.

O najpiękniejszy pośród synów ludzkich!
Wdzięk jest rozlany na wargach twoich. ℣.
Wyrywa się z serca mego pieśń wzniosła,
pienie swoje poświęcam Królowi. Język mój
natchniony niby pióro pisarza, biegle
piszącego.
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ALLELUJA

PS 92, 1

Allelúja, allelúja. Dóminus regnávit, decórem
índuit: índuit Dóminus fortitúdinem, et
præcínxit se virtúte. Allelúja.

Alleluja, Alleluja. Pan jest Królem, oblókł się w
majestat; Pan się przyoblókł i przepasał mocą.
Alleluja.

EWANGELIA

ŁK 2, 33-40

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

PS 92, 1-2

Deus firmávit orbem terræ, qui non
commovébitur: paráta sedes tua, Deus, ex
tunc, a sǽculo tu es.

Bóg utwierdził okrąg ziemski, iż się nie
zachwieje. Tron Twój, o Boże, stoi mocno z
dawna; Ty jesteś odwieczny.

SEKRETA
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus: ut
óculis tuæ majestátis munus oblátum, et
grátiam nobis piæ devotiónis obtineat, et
efféctum beátæ perennitátis acquírat. Per
Dóminum.
Sanctórum tuórum, Dómine, nobis pia non
desit orátio: quæ et múnera nostra concíliet, et
tuam nobis indulgéntiam semper obtíneat. Per
Dominum.

Daj, prosimy Cię, Boże wszechmogący, aby dar
zaniesiony przed oblicze Majestatu Twego
wyjednał nam łaskę gorliwości w służbie
Twojej i zapewnił posiadanie błogosławionej
wieczności. Przez Pana.
Niechaj nie braknie nam, Panie, pobożnej
modlitwy świętych Twoich: niech ona uczyni
miłymi nasze dary, a nam zawsze wyjedna
Twoje przebaczenie. Przez Pana

KOMUNIA

MT 2, 20

Tolle Púerum et Matrem ejus, et vade in
terram Israël: defúncti sunt enim, qui
quærébant ánimam Púeri.

Weź Dziecię i Matkę Jego, a wróć do ziemi
izraelskiej, bo już pomarli, którzy czyhali na
życie Dzieciny.

POKOMUNIA
Per hujus, Dómine, operatiónem mystérii, et
vitia nostra purgéntur, et justa desidéria
compleántur. Per Dóminum.
Votíva, Dómine, dona percépimus: quæ
Sanctórum nobis précibus, et præséntis,
quaesumus, vitæ páriter et ætérnæ tríbue
conférre subsídium. Per Dominum.

Zbawcze działanie tych tajemnic, o Panie,
niechaj oczyści z błędów i spełni nasze
godziwe pragnienia. Przez Pana.
Spożyliśmy, Panie, poświęcone Tobie dary,
spraw prosimy, aby dzięki modlitwom Twoich
świętych przyniosły nam pomoc w życiu
doczesnym i przyszłym. Przez Pana.
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