NIEDZIELA PO WNIEBOWSTĄPIENIU PAŃSKIM
DOMINICA INFRA OCTAVAM ASCENSIONIS
Od chwili Wniebowstąpienia Chrystusa cechą charakterystyczną życia Kościoła jest tęsknota za Jego powrotem. Nie jest to
jednak bierne oczekiwanie. Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa świadectwo o swoim Założycielu, zwłaszcza
przez praktykę miłości. Modlimy się dzisiaj o wierność w służbie Bożej (kolekta) i umocnienie naszych dusz łaską niebieską
(sekreta).

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 26, 7-9.1

xáudi, Dómine, vocem meam, qua
clamávi ad te, allelúja: tibi dixit cor
meum, quæsívi vultum tuum,
vultum tuum, Dómine, requíram:
ne avértas fáciem tuam a me,
allelúja, allelúja. Ps. Dóminus
illuminátio mea et salus mea: quem timébo? ℣.
Glória Patri.

Usłysz mój głos, Panie, gdy wołam do Ciebie, alleluja.
Do Ciebie mówi serce moje, szukam oblicza Twego.
Oblicza Twego zawsze szukać będę. Ach, nie ukrywaj
twarzy swej przede mną, alleluja, alleluja. Ps. Pan
światłem i zbawieniem moim : kogóż mam się lękać.
℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Omnípotens sempitérne Deus: fac nos tibi semper et
devótam gérere voluntátem; et majestáti tuæ
sincéro corde servíre. Per Dóminum nostrum.

Wszechmogący, wiekuisty Boże, spraw, abyśmy Ci
zawsze okazywali poddaną wolę, a Majestatowi
Twemu ze szczerym sercem służyli. Przez Pana.

LEKCJA

1 P 4, 7-11

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 46, 6

Ascéndit Deus in jubilatióne, et Dóminus in voce
tubæ, allelúja.

Wstąpił Bóg wśród radosnych śpiewów i Pan przy
dźwięku trąby, alleluja.

SEKRETA
Sacrifícia nos, Dómine, immaculáta puríficent: et
méntibus nostris supérnæ grátiæ dent vigórem. Per
Dóminum nostrum.

Nieskalane te ofiary niech nas oczyszczą, Panie, i
obdarzą umysły nasze mocą łaski nadziemskiej.
Przez Pana

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

J 17, 12-13.15

Pater, cum essem cum eis, ego servábam eos, quos
dedísti mihi, allelúja: nunc autem ad te vénio: non
rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a
malo, allelúja, allelúja.

Ojcze, gdy byłem z nimi, czuwałem nad tymi,
których mi dałeś, alleluja, teraz idę do Ciebie. Nie
proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz żebyś ich
zachował od złego, alleluja, alleluja.

POKOMUNIA
Repléti, Dómine, munéribus sacris: da, quǽsumus;
ut in gratiárum semper actióne maneámus. Per
Dóminum nostrum.

Najmilsi: Bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach. A nade wszystko miejcie trwałą miłość jedni ku drugim,
bo miłość osłania mnóstwo grzechów. Bądźcie gościnni jedni dla drugich bez szemrania. Jako każdy z was
otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu, na wzór dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bożej. Kto
przemawia, niech wygłasza słowa Boże; kto posługuje, niech czyni to z przekonania, którego udziela Bóg, aby
we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

ALLELUJA

Ps 46, 9; J 14, 18; 16, 22

Allelúja, allelúja. ℣. Regnávit Dóminus super omnes
gentes: Deus sedet super sedem sanctam suam.
Allelúja. ℣. Non vos relínquam órphanos: vado, et
vénio ad vos, et gaudébit cor vestrum. Allelúja.

Alleluja, alleluja. ℣. Pan wszystkie ludy wziął w
swoje władanie, Bóg na świętym zasiada już tronie.
Alleluja. ℣. Nie pozostawię was sierotami, odchodzę
i znowu przyjdę do was, i radować się serce wasze.
Alleluja.

EWANGELIA

J 15, 26-16.4

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch
prawdy, który od Ojca pochodzi, On o mnie świadectwo dawać będzie i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze
mną od początku jesteście.
To wam powiedziałem, abyście się nie zrażali. Wyłączą was z synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto was
zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę. A to wam uczynią, bo nie znają Ojca ani
mnie. Ale to wam powiedziałem, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, wspomnieli na to, żem ja wam
powiedział”.
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Nasyceni świętymi darami Twoimi, prosimy Cię,
Panie, daj nam w ustawicznym trwać dziękczynieniu.
Przez Pana.

