2. Niedziela Męki Pańskiej czyli
Niedziela Palmowa
Hosánna fílio David: benedíctus qui venit Hosanna
Synowi
Dawidowemu,
in nómine Dómini. O Rex Israël: Hosánna błogosławiony, który przychodzi w imię
in excélsis.
Pańskie. O Królu izraelski: Hosanna na
wysokościach.
V. Dóminus vobíscum
V. Pan z wami.
R. Et cum spíritu tuo.
R. I z duchem twoim
Bénedic, quaesumus, Dómine, hos Pobłogosław, prosimy Cię, Panie, te
palmarum ramos: et praesta; ut, quod gałązki palm i spraw, aby Twój lud,
populus tuus in tui venerationem obchodząc w dzisiejszym dniu tę
hodierna die corporaliter agit, hoc zewnętrzną uroczystość ku czci Twojej,
spiritualiter summa devotione perficiat, dopełnił jej z największą pobożnością w
de hoste victoriam reportando, et opus sposób
duchowy:
niech
odniesie
misericordiae summopere diligendo.
zwycięstwo nad wrogiem i rozmiłuje się w
uczynkach miłosierdzia.
Per Dóminum...
Przez Pana...
R. Amen
R. Amen
Pueri Hebraeorum, portantes ramos
olivarum, obviaverunt Domino clamantes
et dicentes: «Hosanna in excelsis»
Pueri
Hebraeorum
vestimenta
prosternebat in via et clamabant dicentes:
«Hosanna filio David; benedictus qui venit
in nomine Domini».
In illo témpore: Cum appropinquásset
Iesus Ierosólymis, et venísset Béthphage
ad montem Olivéti: tunc misit duos
discípulos suos, dicens eis: Ite in castéllum,
quod contra vos est, et statim inveniétis
ásinam alligátam et pullum cum ea: sólvite
et addúcite mihi: et si quis vobis áliquid
dixerit, dícite, quia Dóminus his opus
habet, et conféstim dimíttet eos. Hoc
autem totum factum est, ut adimplerétur,
quod dictum est per Prophétam, dicéntem:
Dícite fíliae Sion: Ecce, Rex tuus venit tibi
mansuétus, sedens super ásinam et
pullum, fílium subiugális. Eúntes autem

Dzieci żydowskie niosą gałązki oliwne
wyszły naprzeciw Panu, wołając i mówiąc:
«Hosanna na wysokościach»
Dzieci żydowskie uścielały sukniami drogę
i wołały mówiąc:
«Hosanna Synowi
Dawidowemu: Błogosławiony, który idzie
w imię Pańskie»
Onego czasu: Gdy Jezus przybliżał się do
Jeruzalem i przyszedł do Betfage na Górze
Oliwnej, wtedy wysłał dwóch uczniów
mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest
przed wami, a niebawem znajdziecie oślicę
przywiązaną i oślę z nią: odwiążcie i
przywiedźcie do mnie. A jeśliby wam kto
co mówił, powiedzcie, że Pan ich
potrzebuje, a natychmiast puści je». A
wszystko to się stało, aby się wypełniło, co
powiedziane
jest
przez
Proroka
mówiącego: Powiedzcie córce Syjońskiej:
Oto zdąża ku tobie król twój cichy i
siedzący na oślicy i na oślęciu, synu

discípuli, fecérunt, sicut præcépit illis
Iesus. Et adduxérunt ásinam et pullum: et
imposuérunt super eos vestiménta sua, et
eum désuper sedére tecérunt. Plúrima
autem turba stravérunt vestiménta sua in
via: álii autem cædébant ramos de
arbóribus, et sternébant in via: turbæ
autem, quæ præcedébant et quæ
sequebántur,
clamábant,
dicéntes:
Hosánna fílio David: benedíctus, qui venit
in nómine Dómini.

podjarzemnej. Idąc tedy uczniowie
uczynili jako im przykazał Jezus. I
przewiedli oślicę z oślęciem i włożyli na
nie szaty swoje, a Jego posadzili na nie. A
wielka rzesza słała szaty swoje na drodze,
a drudzy obcinali gałązki z drzew i rzucali
na drogę. Rzesze zaś, które wyprzedzały i
które postępowały za Nim, wołały mówiąc:
«Hosanna
Synowi
Dawidowemu.
Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie»

V. Procedámus in pace .
R. In nómine Christi. Amen

V. Idźmy w pokoju.
R. W imię Chrystusa. Amen.

Ingrediénte Dómino in sanctam civitátem,
Hebræórum púeri resurrectiónem vitæ
pronuntiántes,
Cum
ramis
palmárum:
«Hosánna,
clamábant, in excélsis».
Cum audísset pópulus, quod Iesus veníret
Ierosólymam, exiérunt óbviam ei.
Cum
ramis
palmárum:
«Hosánna,
clamábant, in excélsis».

Gdy wchodził Pan do miasta świętego,
chłopięta żydowskie, zmartwychwstanie
Żywota przepowiadając, z gałązkami
palmowymi w ręku wołały: «Hosanna na
wysokościach».
Gdy lud usłyszał, że Jezus przychodzi do
Jerozolimy, wyszedł Mu na przeciw z
palmowymi gałązkami i wołał: «Hosanna
na wysokościach».

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Dómine Iesu Christe, Rex ac Redémptor
noster, in cuius honórem, hoc ramos
gestántes, solémnes laudes decantávimus:
concéde propítius ut, quocúmque hi rami
deportáti fúerint, ibi tuæ benedictiónis
grátia descéndat, et quavis dǽmonum
iniquitáte vel illusióne profligáta, déxtera
tua prótegat, quos redémit: Qui vivis et
regnas in sǽcula sæculórum.

V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim

R. Amen.

Panie Jezu Chryste, Królu i odkupicielu
nasz, na Twoją cześć, trzymając w rękach
palny, śpiewaliśmy uroczyste pienia.
Dozwól łaskawie, niech błogosławieństwo
Twoje zstąpi wszędzie tam, gdzie te
gałązki zostaną zaniesione. Niech prawica
Twoja zniweczy wszelką przewroctność i
ułudę szatańską, ochrania tych, których
odkupiła. Który żyjesz i królujesz na
wiekki wieków.
R. Amen.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 21,20.22.2

Dómine, ne longe fácias auxílium tuum a
me, ad defensiónem meam áspice: líbera
me de ore leonis, et a córnibus unicórnium
humilitátem meam. Ps. Deus, Deus meus,
réspice in me: quare me dereliquísti?

O Panie, nie oddalaj ode mnie Twej
pomocy, pośpiesz ku mojej obronie.
Wybaw mnie z lwiej paszczęki, spod rogów
bawolich mnie uniżonego. Ps. Boże mój,
Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemu

Longe a salúte mea verba delictórum nie zsyłasz ratunku na słowa mej skargi?
meórum.
KOLEKTA
Omnípotens sempitérne Deus, qui humáno
generi,
ad
imitandum
humilitátis
exémplum, Salvatórem nostrum carnem
súmere et crucem subíre fecísti: concéde
propítius; ut et patiéntiæ ipsíus habére
documénta et resurrectiónis consórtia
mereámur. Per eundem....

Wszechmocny, wiekuisty Boże, chcąc dać
rodzajowi ludzkiemu do naśladowania
przykład pokory, sprawiłeś, że Zbawiciel
nasz ciało przyoblekł i śmierć krzyżową
poniósł, daj miłościwie, abyśmy z Jego
cierpliwości skuteczną czerpali naukę i
zmartwychwstania uczestnikami być
mogli. Przez tegoż Pana...

LEKCJA

Flp 2, 5-11

Bracia: To bowiem rozumiejcie, co i w Chrystusie Jezusie, który mając naturę Bożą, nie
pocztytywał swej równości z Bogiem za przywłaszczenie, ale wyniszczył samego
siebie, przyjąwszy naturę sługi, stawszy się podbnym do ludzi i dla swego sposobu
życia uznany był za człowieka. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do
śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego i Bóg wywyższył Go i nadał Mu imię
przewyższające wszelkie imię (tu się przyklęka), aby na imię Jezusa zginało się wszelkie
kolano mieszkańców niebios, ziemi i podziemia, i żeby wszelki język wyznawał, że
Jezus Chrystus jest Panem w Chwale Boga Ojca.
GRADUAŁ

Ps 72, 24.1-3

Tenuísti manum déxteram meam: et in
voluntáte tua deduxísti me: et cum glória
assumpsísti me. V. Quam bonus Israël Deus
rectis corde! mei autem pæne moti sunt
pedes: pæne effúsi sunt gressus mei: quia
zelávi in peccatóribus, pacem peccatórum
videns.

Ty mnie ująłeś za prawicę moją, Ty mnie
swą radą wiedziesz troskliwie, a potem
łaskawie przyjmujesz do chwały. V. Jak
dobry jest Bóg dla Izraela, dla ludzi
czystego serca! A przecież omal nie
potknęły się nogi moje. Omal nie
zachwiałem się w sercu swoim, ponieważ
pozazdrościłem bezbożnemu, widząc
pomyślność grzeszników.

TRAKTUS

Ps 21,2-9.18-19.22.24.32

Deus, Deus meus, réspice in me: quare me
dereliquísti? Longe a salúte mea verba
delictórum meórum. Deus meus, clamábo
per diem, nec exáudies: in nocte, et non ad
insipiéntiam mihi. Tu autem in sancto
hábitas, laus Israël. In te speravérunt
patres nostri: speravérunt, et liberásti eos.
Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt: in te
speravérunt, et non sunt confusi. Ego
autem sum vermis, et non homo:
oppróbrium hóminum et abiéctio plebis.

Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie. Czemuś
mnie opuścił? Daleko od wybawienia mnie
słowa jęków moich. Boże mój, wołam we
dnie, lecz nie wysłuchujesz, i w nocy, a nie
zważasz na mnie. A przecież, Ty,
zamieszkujesz w świętości, chwało Izraela.
Tobie zaufali Ojcowie nasi. Ufali Tobie, a
Tyś ich wyzwolił. Wołali do Ciebie i zostali
wybawieni. Tobie zaufali i nie zawstydzili
się. A jam jest raczej robak niż człowiek,
pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa.

Omnes, qui vidébant me, aspernabántur
me: locúti sunt lábiis et movérunt caput.
Sperávit in Dómino, erípiat eum: salvum
fáciat eum, quóniam vult eum. Ipsi vero
consideravérunt et conspexérunt me:
divisérunt sibi vestiménta mea, et super
vestem meam misérunt sortem. Líbera me
de ore leónis: et a córnibus unicórnium
humilitátem meam. Qui timétis Dóminum,
laudáte eum: univérsum semen Iacob,
magnificáte eum. Annuntiábitur Dómino
generátio ventúra: et annuntiábunt coeli
iustítiam eius. Pópulo, qui nascétur, quem
fecit Dóminus.

Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze
mnie, wykrzywiają wargi i potrząsają
głową: Zaufał Panu niechże go wybawi,
niechże go ratuje jeżeli go miłuje.
Wpatrują się we mnie i sycą się mym
widokiem, rozdzierają sobie szaty moje, a
o suknię moją los rzucają. Racz mnie
wybawić lwiej paszczęki i spod rogów
bawolich mnie uniżonego. Wy, co się boicie
Pana, chwalcie Go. Sław go Go, całe
potomstwo Jakuba. O Panu rozpowiadać
będzie pokolenie przyszłe i rozpowiadać
będą niebiosa sprawiedliwość Jego ludowi,
który się narodzi: Pan to uczynił.

EWANGELIA

Mt 26,35-27,60

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 68, 21-22

Impropérium exspectávit cor meum et
misériam: et sustínui, qui simul mecum
contristarétur, et non fuit: consolántem
me quæsívi, et non invéni: et dedérunt in
escam meam fel, et in siti mea potavérunt
me acéto.

Urąganiem złamane me serce i boleścią.
Czekałem, by kto nade mną się użalił, a nie
było nikogo, by mnie kto pocieszył, lecz
nikt się nie znalazł. I żółć mi jeszcze za
pokarm dano, a kiedym pragnął, poili
mnie octem.

SEKRETA
Concéde, quæsumus, Dómine: ut oculis
tuæ maiestátis munus oblátum, et grátiam
nobis devotionis obtineat, et efféctum
beátæ
perennitátis
acquírat.
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...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 26,42

Pater, si non potest hic calix transíre, nisi Ojcze, jeżeli ten kielich nie może Mnie
bibam illum: fiat volúntas tua.
minąć, ale mam Go wypić, niech się dzieje
wola Twoja.
POKOMUNIA
Per huius, Dómine, operatiónem mystérii: Zbawcze działanie tych tajemnic, o Panie,
et vitia nostra purgéntur, et iusta desidéria niechaj oczyści nas z błędów i spełni nasze
compleántur. Per Dominum...
godziwe pragnienia. Przez Pana...

