IX NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚW.

Chrześcijańskie powołanie nie uwalnia nas od walki z pokusami. W dzisiejszą niedzielę słyszymy podwójne ostrzeżenie
przed marnowaniem łaski Bożej. Izraelici wyprowadzeni z Egiptu buntowali się przeciw Bogu i za karę tułali się
czterdzieści lat po pustyni (lekcja). Jerozolima odrzuciła Mesjasza i za karę legła w gruzach (ewangelia). Zdarzenia te są
ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń. W dążeniu do Boga trapią nas pokusy, ale wspomaga łaska Boża. Z jej pomocą
możemy pokonać wszystkie pokusy i wytrwać w wierności prawu Bożemu, które jest słuszne i słodkie (ant. na ofiarowanie).

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 53, 6-7.3

cce, Deus adjuvat me, et
Dóminus suscéptor est ánimæ
meæ: avérte mala inimícis
meis, et in veritáte tua
dispérde illos, protéctor meus,
Dómine. Ps. Deus, in nómine
tuo salvum me fac: et in virtúte tua libera me.
℣. Glória Patri.

Oto Bóg wspomożycielem moim, Pan jest
obrońcą mej duszy. Odwróć zagładę na mych
nieprzyjaciół, wytrać ich wedle Twych
obietnic, obrońco mój Panie. Ps. Boże, ratuj
mnie dla chwały Twego Imienia, potęgą Twoją
obroń mnie. ℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Páteant aures misericórdiæ tuæ, Dómine,
précibus supplicántium: et, ut peténtibus
desideráta concédas; fac eos quæ tibi sunt
plácita, postuláre. Per Dóminum.

Nakłoń ucha miłosierdzia Twojego, Panie, na
prośby błagających Ciebie i daj im prosić o to,
co się Tobie podoba, abyś ich pragnienia i
modły mógł zawsze wysłuchać. Przez Pana

LEKCJA

1 Kor 10, 6-13

Bracia: Nie pożądajmy złego, jako oni pożądali. I obyście się nie stali bałwochwalcami jak
niektórzy z nich, jako napisane jest: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstawszy zaczęli się bawić. Ani
też dopuszczajmy się rozpusty, jak niektórzy z nich rozpusty się dopuścili i legło ich dnia jednego
dwadzieścia trzy tysiące. I abyśmy nie kusili Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od
wężów. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zginęli z ręki niszczyciela.
A to wszystko działo się im jako figura rzeczy przyszłych i napisane jest ku przestrodze dla nas,
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którzy żyjemy w tych czasach ostatecznych. Przeto kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie
upadł. Pokusa nie jęła się was inna, jeno ludzka, a wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was
ponad wasze siły, ale razem z pokusą da też i wyjście, abyście ją przetrzymać mogli.

GRADUAŁ

Ps 8, 2

Dómine, Dóminus noster, quam admirábile est
nomen tuum in universa terra! ℣. Quóniam
eleváta est magnificéntia tua super coelos.

Panie, Boże nasz, jakże wspaniałe Imię Twoje
po wszystkiej ziemi! ℣. Majestat Twój jaśnieje
na niebios przestworzu.

ALLELUJA

Ps 58, 2

Allelúja, allelúja. ℣. Eripe me de inimícis meis,
Deus meus: et ab insurgéntibus in me líbera
me. Allelúja.

Alleluja, alleluja. ℣. Ocal mnie, mój Boże, od
mych nieprzyjaciół, wybaw mnie od moich
przeciwników. Alleluja.

EWANGELIA

Łk 19, 41-47

Onego czasu: Gdy się przybliżył Jezus do Jeruzalem ujrzał miasto, zapłakał nad nim, mówiąc:
„Gdybyś i ty poznało i właśnie w ten dzień twój to, co jest ku pokojowi twemu, a teraz zakryte jest
przed oczyma twymi. Albowiem przyjdą na ciebie dni i otoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem, i
oblegną cię, i ścisną cię zewsząd, i na ziemię powalą ciebie i dzieci twe, które w tobie są, i nie
zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego”.
I wszedłszy do świątyni, począł wyrzucać sprzedających w niej i kupujących, mówiąc im:
„Napisane jest, że dom mój jest domem modlitwy, a wyście go uczynili jaskinią zbójców”. I
nauczał codziennie w świątyni.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 18, 9-12

Justítiæ Dómini rectæ, lætificántes corda, et
judícia ejus dulcióra super mel et favum: nam
et servus tuus custódit ea.

Przykazania Pańskie słuszne, rozweselają
serca; ustawy Boże słodsze nad miód i plastr
miodowy, więc też Twój sługa ich strzeże.

SEKRETA
Concéde nobis, quǽsumus, Dómine, hæc digne
frequentáre mystéria: quia, quóties hujus
hóstiæ commemorátio celebrátur, opus
nostræ
redemptiónis
exercétur.
Per
Dóminum.

Prosimy Cię Panie, dozwól nam godnie się
zbliżać do tych tajemnic, ilekroć bowiem
obchodzimy pamiątkę tej ofiary spełnia się
dzieło odkupienia naszego. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

J 6, 57

Qui mandúcat meam carnem et bibit meum
sánguinem, in me manet et ego in eo, dicit
Dóminus.

Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, we
Mnie mieszka, a Ja w nim – tak mówi Pan.

POKOMUNIA
Tui nobis, quǽsumus, Dómine, commúnio
sacraménti, et purificatiónem cónferat, et
tríbuat unitátem. Per Dóminum.

Nasz udział w Twoim Sakramencie, Panie,
niechaj nas oczyści i zjednoczy. Przez Pana.
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