DOMINICA IN ALBIS – NIEDZIELA BIAŁA
In Octava Paschæ
Statio ad S. Paneratium
Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: "niedziela po zdjęciu białych szat". Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do
kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i
wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na
Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej (antyfona na wejście, lekcja, antyfona na komunie). W
modlitwach mszalnych prosimy o łaskę wytrwania.

ANTYFONA NA WEJŚCIE
uasi modo géniti infántes, allelúja:
rationabiles,
sine
dolo
lac
concupíscite, allelúja, allelúja
allelúja. Ps. Exsultáte Deo, adjutóri
nostro: jubiláte Deo Jacob. ℣. Glória
Patri.

1P 2,2; Ps 80, 2
Jako dopiero narodzone niemowlęta, alleluja,
pożądajcie duchowego, czystego mleka, alleluja,
alleluja, alleluja. Ps. Radośnie śpiewajcie Bogu,
obrońcy naszemu, wykrzykujcie Bogu Jakuba. ℣.
Chwała Ojcu.

"Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane".
A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymus, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy
inni uczniowie: «Widzieliśmy Pana». A on im rzekł: "Jeśli nie ujrzę na rękach Jego przebicia gwoźdźmi i nie
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę".
A po ośmiu dniach byli znowu uczniowie Jego w domu i Tomasz z nimi. Wszedł Jezus, a drzwi były zamknięte,
stanął między nimi i rzekł: "Pokój wam". Potem rzekł do Tomasza. "Włóż tu palec twój i oglądaj ręce moje, i
wyciągnij rękę twoją, i włóż w bok mój, a nie bądź niewiernym, lecz wierzącym". A odpowiadając Tomasz rzekł
Mu: "Pan mój i Bóg mój". Rzecze mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego żeś mię ujrzał. Tomaszu, błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli".
Wiele też innych jeszcze cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są w tej księdze spisane. Te zaś
spisane są, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i żebyście przez wiarę żywot mieli w
imię Jego.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Mt 28, 2.5.6

Angelus Dómini descéndit de coelo, et dixit
muliéribus: Quem quǽritis, surréxit, sicut dixit,
allelúja.

Anioł Pański zstąpił z nieba i rzekł niewiastom: Ten,
którego szukacie, zmartwychwstał, jak zapowiedział,
alleluja.

SEKRETA
KOLEKTA
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, qui
paschália festa perégimus, hæc, te largiénte,
móribus et vita teneámus. Per Dóminum.

LEKCJA

Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy
ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, za łaską
Twoją zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu.
Przez Pana.

1 J 5, 4-10

Chrystus żyje i działa w nas przez trzy elementy: wodę Chrztu, Krew obecną w Eucharystii i tchnienie Ducha Świętego w
sakramencie Bierzmowania. Nasze życie przekształcone przez te trzy sakramenty staje się świadectwem wiary
chrześcijańskiej. Sam Bóg jest sprawcą tego świadectwa.
Najmilsi: Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnosimy nad światem, jest
wiara nasza. Któż jest, który zwycięża świat, jeśli nie ten,, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jest to ten
sam Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę i przez krew; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A
Duch świadczy, że Chrystus jest prawdą.
Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie: Ojciec, Syn i Duch Święty, a Trójca ta jednym jest. I Trójca
wydaje świadectwo na ziemi: duch, woda i krew, a Trójca ta jednym jest. Jeśli świadectwo ludzkie
przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest. Bo to jest świadectwo Boże, które większe jest, przez które
zaświadczył o Synu swoim. Kto wierzy w Syna Bożego, nosi w sobie świadectwo Boże.

ALLELUJA

Mt 28, 7; J 20, 26

Allelúja, allelúja. ℣. In die resurrectiónis meæ, dicit
Dóminus, præcédam vos in Galilǽam. Allelúja. ℣.
Post dies octo, jánuis clausis, stetit Jesus in médio
discipulórum suórum, et dixit: Pax vobis. Allelúja.

Alleluja,
alleluja.
℣.
W
dzień
mojego
Zmartwychwstania — mówi Pan — pójdę przed
wami do Galilei. Alleluja. ℣. Po ośmiu dniach, mimo
drzwi zamkniętych, stanął Jezus w pośrodku
uczniów swoich i rzekł: Pokój wam. Alleluja.

EWANGELIA

J 20, 19-21

Onego czasu: Wieczorem dnia owego, pierwszego po szabacie, gdy drzwi były zamknięte tam, gdzie z bojaźni
przed żydami zgromadzili się uczniowie, przyszedł Jezus, stanął między nimi i rzekł im: "Pokój wam". A to
powiedziawszy ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie ujrzawszy Pana. Rzekł im przeto znowu:
"Pokój wam. Jako mnie posłał Ojciec, i ja was posyłam". To powiedziawszy tchnął na nich i rzekł im:
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Suscipe múnera, Dómine, quǽsumus, exsultántis
Ecclésiæ: et, cui causam tanti gáudii præstitísti,
perpétuæ fructum concéde lætítiæ. Per Dóminum.

Przyjmij, prosimy Cię, Panie, dary weselącego się
Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiej
radości, udziel mu jako owocu pełni radości
wiekuistej. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

J 20, 27

Mitte manum tuam, et cognósce loca clavórum,
allelúja: et noli esse incrédulus, sed fidélis, allelúja,
allelúja.

Włóż rękę twoją i rozpoznaj miejsce gwoździ,
alleluja, i nie bądź niewiernym, lecz wierzącym,
alleluja, alleluja

POKOMUNIA
Quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut sacrosáncta
mystéria, quæ pro reparatiónis nostræ munímine
contulísti; et præsens nobis remédium esse fácias et
futúrum. Per Dóminum.

Prosimy Cię, Panie, Boże nasz, aby święte tajemnice,
które ustanowiłeś dla zapewnienia naszego
zbawienia, stały się lekarstwem dla życia doczesnego
i przyszłego. Przez Pana.

REGINA CAELI LAETARE
Regina Caeli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

V. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia,
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus.
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri
Iesu Christi mundum laetificare dignatus es:
praesta, quaesumus, ut, per eius Genitricem
Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia
vitae. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się.
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego,
Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył,
daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę
Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego.
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.
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