2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
STACJA U NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY IN DOMINICA
Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy
Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem
zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich
przygotowywać na swoją mękę i zmartwychwstanie. W najbliższych tygodniach mamy przeżyć Mękę Pańską, rozważając
ją na modlitwie i kosztując jej goryczy w wielkopostnych wyrzeczeniach. Celem tych wysiłków jest przemiana naszej duszy
i osiągnięcie chwały niebieskiej, której rąbek okazał Pan Jezus przy swoim Przemienieniu. Módlmy się, aby dzisiejsza ofiara
wyjednała nam gorliwość w służbie Bożej i zbawienie (sekreta).

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 24,6.3.22; 1-2

eminíscere
miseratiónum
tuarum,
Dómine,
et
misericórdiæ tuæ, quæ a
sǽculo sunt: ne umquam
dominéntur nobis inimíci
nostri: líbera nos, Deus Israël,
ex ómnibus angústiis nostris.
Ps. Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus
meus, in te confído, non erubéscam. ℣. Glória
Patri.

Pomnij, Panie, na Twe miłosierdzie i na
odwieczną Twą dobrotliwość. Niech nie panują
nad nami wrogowie nasi. Wybaw nas, Boże
Izraela, ze wszystkich naszych ucisków.

Ps. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją, Boże
mój, Tobie ufam, nie będę zawstydzony.
℣.Chwała Ojcu

KOLEKTA
Deus, qui cónspicis omni nos virtúte destítui:
intérius exteriúsque custódi; ut ab ómnibus
adversitátibus muniámur In córpore, et a
pravis cogitatiónibus mundémur in mente. Per
Dóminum.

Boże, Ty widzisz, że brak nam wszelkiej mocy,
ochraniaj nas tedy wewnątrz i na zewnątrz,
aby nasze ciało było wolne od wszelkich
przeciwności, a dusza od przewrotnych myśli.
Przez Pana.

LEKCJA

1 Tes 4, 1-7

GRADUAŁ

PS 24, 17-18

Tribulatiónes cordis mei dilatátæ sunt: de
necessitátibus meis éripe me, Dómine. ℣. Vide
humilitátem meam et labórem meum: et
dimítte ómnia peccáta mea.

Udręki serca mego tak liczne! Wyrwij mnie z
utrapień moich, Panie. ℣. Obacz moją nędzę i
utrudzenia, i odpuść wszystkie me grzechy.

TRAKTUS

PS 105, 1-4

Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam
in sǽculum misericórdia ejus. ℣. Quis loquétur
poténtias Dómini: audítas fáciet omnes laudes
ejus? ℣. Beáti, qui custódiunt judícium et

Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki
miłosierdzie Jego. ℣. Któż wyrazi wielkie
czyny Pańskie. Kto wypowie wszystką Jego
chwałę? ℣. Błogosławieni, którzy strzegą
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fáciunt justítiam in omni témpore. ℣.
Meménto nostri, Dómine, in beneplácito
pópuli tui: vísita nos in salutári tuo.

prawa i w każdym czasie czynią sprawiedliwie.
℣. Wspomnij o nas, Panie, przez dawną
życzliwość dla twojego ludu, nawiedź nas
zbawczą pomocą.

EWANGELIA

MT 17, 1-9

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

PS 118, 47-48

Meditábor in mandátis tuis, quć diléxi valde:
et levábo manus meas ad mandáta tua, quć
diléxi.

Rozważać
będę
naukę
twoją,
którą
pokochałem bardzo, przyłożę rękę do
spełnienia przykazań twoich tak mi drogich.

SEKRETA
Sacrifíciis præséntibus, Dómine, quǽsumus,
inténde placátus: ut et devotióni nostræ
profíciant et salúti. Per Dóminum.

Miej wzgląd łaskawy, prosimy Cię, Panie, na
ofiary tu złożone, niech nas utwierdzą w
służbie twojej i wyjednają nam zbawienie.
Przez Pana.

KOMUNIA

PS 5, 2-4

Intéllege clamórem meum: inténde voci
oratiónis meæ, Rex meus et Deus meus:
quóniam ad te orábo, Dómine.

Zauważ moje wzdychanie, posłuchaj głosu mej
prośby, mój Królu i Boże, gdyż do Ciebie się
modlę, o Panie.

POKOMUNIA
Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: ut
quos tuis réficis sacraméntis, tibi etiam
plácitis móribus dignánter deservíre concédas.
Per Dóminum.

W pokorze błagamy Cię, wszechmogący Boże,
dozwól tym, których posilasz sakramentem
swoim, by przez miłe Ci obyczaje Tobie służyli.
Przez Pana.
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