IV N I EDZI ELA PO OBJAWI EN I U PAŃSKI M
DOMIN ICA QUARTA POST EPI PHAN IAM
Przez uciszenie bu rzy na morzu Pan Jezus objawi ł swoją moc nad przyrodą wywo łując na usta lu dzki e
pytanie: „Kto jest ten, że wich ry i morze są mu pos łuszn e?” Bu rza na morzu jest obrazem walk Kościo ła oraz
walk duszy z pokusami. W modlitwach dzisi ejszej Mszy wyznaj emy naszą słabość i prosi my, aby Bóg oczyści ł
nas z grzech u i umocni ł w dobrym.

ANTYFONA NA WEJ ŚCI E
doráte Deum, omnes Angeli
ejus: audívit, et lætáta est
Sion: et exsultavérunt fíliæ
Judae.
Ps.
Dóminus
regnávit, exsúltet terra:
læténtur ínsulæ multæ. ℣. Glória Patri.

Ps 96, 7-8.1
Pokłon oddajcie Bogu, wszyscy Aniołowie
Jego; słyszy o tym i cieszy się Syjon, i
radują się miasta Judy. Ps. Pan króluje:
wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie
wyspy. ℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Deus, qui nos, in tantis perículis
constitútos, pro humána scis fragilitáte
non posse subsístere: da nobis salútem
mentis et córporis; ut ea, quæ pro
peccátis nostris pátimur, te adjuvánte
vincámus. Per Dóminum.

Boże, Ty wiesz, że z powodu ludzkiej
ułomności nie możemy się ostać wśród
tak wielkich niebezpieczeństw; daj nam
moc duszy i ciała, abyśmy z Twoją pomocą
pokonali to, co cierpimy za nasze grzechy.
Przez Pana

LEKCJA

Rz 13, 8-10

Prawdziwą mi łość bliźniego okazuj emy zachowując przykazan ia Boże, któr e są szczegó łowym
zastosowaniem podstawowego prawa mi łości.

Bracia: Nikomu nic nie bądźcie dłużni, jeno abyście się nawzajem miłowali, kto bowiem
bliźniego miłuje, Zakon wypełnił. Albowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie
mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj i wszelkie inne przykazanie zawiera się w tym
słowie: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego. Miłość bliźniego złego nie
wyrządza, a pełnią Zakonu jest miłość
GRADUAŁ

Ps 101, 16-17

Timébunt gentes nomen tuum, Dómine,
et omnes reges terræ glóriam tuam. ℣.
Quóniam ædificávit Dóminus Sion, et
vidébitur in majestáte sua.

Poganie będą czcili imię Twoje, Panie, i
wszyscy królowie ziemi Twoją chwałę. ℣.
Bo Pan odbuduje Syjon i objawi się w
swoim majestacie.

www.missa.pl

ALLELUJA

Ps 96, 1

Allelúja, allelúja. ℣. Dóminus regnávit,
exsúltet terra: læténtur ínsulæ multæ.
Allelúja.

Alleluja, alleluja. ℣. Pan króluje: wesel się,
ziemio, radujcie się, mnogie wyspy.
Alleluja.

EWANGELIA

Mt 8, 23-27

Onego czasu: Gdy Jezus wstąpił do łodzi, weszli za Nim uczniowie Jego. A oto burza
wielka powstała na morzu, tak że fale zalewały łódź. A on spał. I przystąpili do Niego
uczniowie Jego, i obudzili Go mówiąc: „Panie, ratuj nas, giniemy”. I rzekł im: „Czemu
jesteście bojaźliwi, małej wiary?” Wtedy powstawszy rozkazał wiatrom i morzu i stała
się cisza wielka. A ludzie zdumiewali się mówiąc: „Kto jest ten, że wichry i morze są mu
posłuszne?”.
ANTYFONA NA OFIAROWAN I E

Ps 117, 16.17

Déxtera Dómini fecit virtutem, déxtera
Dómini exaltávit me: non móriar, sed
vivam, et narrábo ópera Dómini.

Prawica Pańska moc okazała, prawica
Pańska dźwignęła mnie. Nie umrę, ale
będę żył i głosił dzieła Pana.

SEKRETA
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus:
ut hujus sacrifícii munus oblátum
fragilitátem nostram ab omni malo
purget semper et múniat. Per Dóminum.

Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże,
aby ten dar złożony w ofierze nieustannie
oczyszczał i zachowywał od wszelkiego
zła naszą ludzką ułomność. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUN I Ę
Mirabántur omnes de
procedébant de ore Dei.

his,

quæ

Dziwili się wszyscy słowom,
wychodziły z ust Bożych.

które

POKOMUN IA
Múnera tua nos, Deus, a delectatiónibus
terrenis expédiant: et coeléstibus semper
instáurent aliméntis. Per Dóminum.

Niech Twoje dary, o Boże, oderwą nas od
rozkoszy
ziemskich
i
nieustannie
wzmacniają pokarmem niebieskim. Przez
Pana.
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