CZWARTEK PO POPIELCU
Stacja u św. Jerzego
W dzisiejszej Mszy św. wielokrotnie słyszymy wezwanie do ufnej modlitwy. Przez modlitwę Ezechiasz otrzymał przedłużenie
życia, a setnik uzdrowienie sługi. Przez modlitwę wyprosimy sobie silę do wytrwania w pokucie i przebaczenie grzechów.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 54, 17-23.2-3

um clamárem ad Dóminum,
exaudívit vocem meam ab his, qui
appropínquant mihi, et humiliávit
eos, qui est ante sǽcula et manet in
ætérnum: jacta cogitátum tuum in
Dómino, et ipse te enútriet. Ps.
Exáudi, Deus, oratiónem meam, et
ne despéxeris deprecatiónem meam: inténde mihi et
exáudi me.℣. Glória Patri.

Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego
przeciw tym, co na mnie nastają; i poniżył ich Ten,
który króluje od wieków. Złóż troskę swoją na Pana,
On sam cię podtrzyma. Ps. Boże, usłysz modlitwę
moją i nie odsuwaj się od mojej prośby: zwróć się ku
mnie i wysłuchaj mnie. ℣. Chwała Ojcu.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 24, 1-3

Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in
te confído, non erubéscam: neque irrídeant me
inimíci mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non
confundéntur.

Ku Tobie wznoszę duszę moją, Panie, Boże, mój,
Tobie ufam, niech nie doznam wstydu; niech się nie
śmieją ze mnie wrogowie moi; wszyscy bowiem, co
ufają Tobie, wstydu nie doznają.

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

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj łaskawie na tę ofiarę,
niech nas utwierdzi w Twojej służbie i wyjedna
zbawienie. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 50,21

Acceptábis sacrifícium justítiæ, oblatiónes
holocáusta, super altáre tuum, Dómine.

et

Przyjmiesz ofiary prawe, dary i całopalenia na
ołtarzu Twoim, Panie.

Coeléstis doni benedictióne percépta: súpplices te,
Deus omnípotens, deprecámur; ut hoc idem nobis et
sacraménti causa sit et salútis. Per Dóminum.

Po przyjęciu błogosławionego daru niebieskiego,
pokornie Cię prosimy, wszechmogący Boże, aby ten
dar stał się źródłem łaski sakramentalnej i zbawienia.
Przez Pana.

POKOMUNIA

KOLEKTA
Deus, qui culpa offénderis, pæniténtia placáris:
preces pópuli tui supplicántis propítius réspice; et
flagélla tuæ iracúndiæ, quæ pro peccátis nostris
merémur, avérte. Per Dóminum.

Boże, którego obraża występek, a przejednywa
pokuta, wejrzyj miłościwie na błagania ludu Twojego
i odwróć od nas chłostę zagniewania Twego, na którą
zasługujemy naszymi grzechami. Przez Pana.

LEKCJA

Iz 38, 1-6

Gdy król Ezechiasz śmiertelnie zachorował, zwrócił się do Boga z gorącą modlitwą. Pan Bóg oznajmił mu przez proroka
Izajasza, że modlitwa jego została wysłuchana.
W one dni rozchorował się Ezechiasz na śmierć; i wszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł mu: "To
mówi Pan: Rozporządź o domu twoim, bo umrzesz, a nie zostaniesz przy życiu". I obrócił Ezechiasz oblicze swe
do ściany, i modlił się do Pana, i rzekł: "Proszę, Pa-nie, wspomnij, proszę, jak chodziłem przed Tobą w prawdzie
i w sercu doskonałym, a czyniłem, co jest dobre przed oczyma Twymi". I zapłakał Ezechiasz płaczem wielkim.
I stało się słowo Pańskie do Izajasza mówiąc: "Idź, a powiedz Ezechiaszowi: To mówi Pan, Bóg Dawida, ojca
twego: Usłyszałem modlitwę twoją i ujrzałem łzy twoje; oto ja dodam do dni twoich piętnaście lat i z ręki króla
asyryjskiego wyrwę ciebie i to miasto, i obronię je". Mówi Pan wszechmogący.

GRADUAŁ

Ps 54,23.17.18.19

Jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet.
℣. Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem
meam ab his, qui appropínquant mihi.

Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma. ℣.
Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego
przeciw tym, co na mnie nastają.

EWANGELIA

Mt 8,5-13

MODLITWA NAD LUDEM
Humiliáte cápita vestra Deo. — Parce, Dómine,
parce populo tuo: ut, dignis flagellatiónibus
castigátus, in tua miseratióne respíret. Per
Dóminum.

Onego czasu, gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik prosząc Go i mówiąc: «Panie, sługa
mój leży w domu paraliżem tknięty i wielce się męczy». I rzekł mu Jezus: «Ja przyjdę i uzdrowię go». A
odpowiadając setnik rzekł: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a
będzie uzdrowiony sługa mój. I ja bowiem jestem człowiekiem pod władzą postawionym, a mającym pod sobą
żołnierzy, I jednemu mówię: idź, a idzie, a drugiemu: przyjdź, i przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni».
A Jezus usłyszawszy to, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam, nie
znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. A powiadam wam, że wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą
z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Synowie zaś Królestwa wyrzuceni będą do
ciemności zewnętrznych: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». I rzekł Jezus setnikowi: «Idź, a jakoś uwierzył,
niech ci się stanie». I uzdrowiony jest sługa onej godziny.
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Pochylcie głowy wasze przed Bogiem. — Przepuść,
Panie, przepuść ludowi Twojemu, aby po
odcierpieniu słusznej kary znalazł wytchnienie w
Twoim miłosierdziu. Przez Pana.

