ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
DOMINICA PENTECOSTES

W dniu Pięćdziesiątnicy około godziny 9 przed południem Duch Święty zstąpił pod postacią wichru
i ognia na uczniów zgromadzonych w wieczerniku. Msza świąteczna odprawiana w porze
przedpołudniowej jest uroczystym obchodem rocznicy tego wydarzenia (ant. na wejście, lekcja,
ant. na komunię). Świadomi swojej słabości prosimy Ducha Świętego, aby umocnił to, czego
dokonał w nas przez sakramenty Chrztu I Bierzmowania i nieustannie obdarzał nas swoimi
natchnieniami (ant. na ofiarowanie, kolekta, sekreta, pokomunia).
ANTYFONA NA WEJŚCIE

Sap 1,7; Ps 67, 2

píritus Dómini replévit
orbem terrárum, allelúja: et
hoc quod cóntinet ómnia,
sciéntiam
habet
vocis,
allelúja, allelúja, allelúja. Ps.
Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci ejus:
et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie ejus. ℣.
Glória Patri.

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja:
A Ten, który wszystko obejmuje, zna każde
słowo, alleluja, alleluja, alleluja. Ps. Bóg
wstaje, a rozpraszają się Jego wrogowie i
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy
Go nienawidzą. ℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Deus, qui hodiérna die corda fidélium
Sancti Spíritus illustratióne docuísti: da
nobis in eódem Spíritu recta sápere; et de
ejus semper consolatióne gaudére. Per
Dóminum . . . in unitáte ejúsdem Spíritus.

Boże, któryś w dniu dzisiejszym pouczył
serca wiernych światłem Ducha Świętego,
daj nam w tymże Duchu poznać, co jest
prawe i pociechą Jego zawsze się radować.
Przez Pana... w jedności tegoż Ducha
Świętego.

LEKCJA

Act 2, 1-11

Dar języków jest potwierdzeniem powszechnej misji Kościoła. Wszystkie narody są wezwane do
słuchania Dobrej Nowiny.
Gdy nadeszły dni Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na tym samym miejscu. I stał się
z nagła z nieba szum Jakby nadchodzącego wichru gwałtownego, i napełnił cały dom,
gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który spoczął na
każdym z nich z osobna. I wszyscy napełnieni byli Duchem Świętym, i poczęli mówić
różnymi językami, jako im Duch Święty mówić dawał. A przebywali w Jerozolimie
żydzi, ludzie nabożni ze wszystkich narodów, które są pod niebem. Gdy tedy rozległ się
ten szum, zbiegło się mnóstwo ludzi i osłupieli, bo każdy posłyszał ich mówiących
swoim językiem. Toteż zdumiewali się wszyscy i mówili zdziwieni: «Czyż ci wszyscy,
którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc słyszymy, i to każdy z nas swój własny
język, w którym się urodziliśmy? Partowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy
Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i ziem libijskich,
leżących kolo Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi też i prozelici, Kreteńczycy i
Arabowie — słyszeliśmy ich mówiących w naszych językach o wielkich sprawach
Bożych».

ALLELUJA

Ps 103, 30

Duch Święty, który stworzył świat materialny, odradza go przez stworzenie porządku
nadprzyrodzonego.
Allelúja, allelúja. ℣. Emítte Spíritum tuum,
et creabúntur, et renovábis fáciem terræ.
Allelúja. (Hic genuflectitur) ℣. Veni, Sancte
Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et
tui amóris in eis ignem accénde.

Alleluja, alleluja. ℣. Ześlij Ducha Twojego, a
powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi,
alleluja. (Tu się przyklęka.) ℣. Przyjdź,
Duchu Święty, napełnij serca Twych
wiernych i zapal w nich ogień Twojej
miłości.

SEKWENCJA
Błagalna sekwencja w poetyckiej formie opisuje działanie Ducha świętego w duszach wiernych.
Veni, Sancte Spíritus, et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.
Veni, pater páuperum; veni, dator
rnúnerum; veni, lumen córdium.
Consolátor óptime, dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.
In labóre réquies, in æstu tempéries, in
fletu solácium.
O lux beatíssima, reple cordis íntima
tuórum fidélium.
Sine tuo númine nihil est in hómine, nihil
est innóxium.
Lava quod est sórdidum, riga quod est
áridum, sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum,fove quod est
frígidum, rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus, in te confidéntibus,
sacrum septenárium.
Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da
perénne gáudium.
Amen. Allelúja.

Przybądź, Duchu Święty, Ześlij na nas z
nieba, Promień Twego światła.
Przyjdź, ojcze ubogich, Przybądź, dawco
darów, Przybądź, serc światłości.
Przyjdź, pocieszycielu,
Słodki gościu
duszy, Słodkie pokrzepienie.
Tyś spoczynkiem w pracy, Tyś ochłodą w
skwarze, Tyś pociechą w płaczu.
O światłości błoga, Napełń wnętrze serca
Wszystkich twoich wiernych.
Bez Twej Boskiej Woli, Nie ma nic w
człowieku, Nie ma nic bez winy.
Obmyj to, co brudne, Zroś to, co jest
oschłe, Ulecz, co zranione.
Zegnij, co oporne, Ogrzej, co jest zimne,
Sprostuj to, co błędne.
Udziel Twoim wiernym, Tobie ufającym,
Siedem świętych darów.
Daj zasługę cnoty, Daj zbawienny koniec,
Daj wieczystą radość.
Amen. Alleluja.

EWANGELIA

Joann. 14, 23-31

Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał
nauki mojej i Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i przebywać u niego
będziemy. Kto mnie nie miłuje, nauki mojej nie przestrzega. A nauka, którą
słyszeliście, nie jest moja, ale Tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem,
wśród was przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię
moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie jako daje świat, ja wam

daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, żem ja wam
powiedział: odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali zaiste
radowalibyście się, że idę do Ojca. Bo Ojciec większy jest niźli ja. I teraz powiedziałem
wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się stanie, uwierzyli. Już o wielu rzeczach wam
mówić nie będę. Nadchodzi bowiem książę tego świata, lecz nie ma on nic we mnie.
Ale, żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi rozkazał, tak czynię».
ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 67, 29-30

Confírma hoc, Deus, quod operátus es in Twoją świątynię, która jest w Jeruzalem,
nobis: a templo tuo, quod est in Jerúsalem, niech królowie złożą Ci dary, alleluja.
tibi ófferent reges múnera, allelúja.
SEKRETA
Múnera, quǽsumus, Dómine, obláta
sanctífica: et corda nostra Sancti Spíritus
illustratióne emúnda. Per Dóminum . . . in
unitáte ejusdem Spíritus.

Prosimy Cię, Panie, uświęć złożone dary i
oczyść nasze serca światłem Ducha
Świętego. Przez Pana... w jedności tegoż
Ducha Świętego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Act. 2, 2 et 4

Factus est repénte de coelo sonus,
tamquam adveniéntis spíritus veheméntis,
ubi erant sedéntes, allelúja: et repléti sunt
omnes Spíritu Sancto, loquéntes magnália
Dei, allelúja, allelúja.

Nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby
nadchodzącego wichru gwałtownego tam
gdzie przebywali, alleluja, i wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i mówili o
wielkich sprawach
Bożych,
alleluja,
alleluja.

POKOMUNIA
Factus est repénte de coelo sonus,
tamquam adveniéntis spíritus veheméntis,
ubi erant sedéntes, allelúja: et repléti sunt
omnes Spíritu Sancto, loquéntes magnália
Dei, allelúja, allelúja.

Sancti Spíritus, Dómine, corda nostra
mundet infúsio: et sui roris íntima
aspersióne fecúndet. Per Dóminum ... in
unitáte ejusdem.

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.

