CZWARTEK PO NIEDZIELI MĘKI PAŃSKIEJ
Stacja u św. Apolinarego
Cała dzisiejsza Msza święta jest wołaniem o miłosierdzie Boże. Posługując się tekstami Starego Testamentu Kościół,
świadomy grzechów swoich wyznawców, nie wzywa sprawiedliwości Boga, lecz powołuje się na swe wybrane i na tożsamość
swojej sprawy ze sprawą Bożą. Przebaczenie udzielone pokutującej Magdalenie utwierdza naszą nadzieję.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Dn 3,31.29.35; Ps 118,1

Omnia, quæ fecísti nobis, Dómine, in vero judício
fecísti: quia peccávimus tibi, et mandátis tuis non
oboedívimus: sed da glóriam nómini tuo, et fac
nobíscum secúndum multitúdinem misericórdiæ
tuæ. Ps. Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege
Dómini. Omnia.

Wszystko, coś na nas dopuścił, o Panie, według
sprawiedliwego wyroku nas spotkało; bośmy
zgrzeszyli przeciw Tobie i przykazań Twoich nie
strzegli. Lecz zechciej wsławić Twe imię i postąp z
nami wedle niezmierzonej dobroci Twojej. Ps.
Błogosławieni, których niepokalana jest droga,
którzy zgodnie z prawem Pańskim postępują.
Wszystko.

KOLEKTA
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut dígnitas
condiciónis humánæ, per immoderántiam sauciáta,
medicinális parsimóniæ stúdio reformétur. Per
Dóminum.

Wszechmogący Boże, spraw, prosimy, aby godność
natury ludzkiej zraniona przez nieumiarkowanie
została
przywrócona
przez
zachowanie
uzdrawiającej wstrzemięźliwości. Przez Pana.

LEKCJA

Dn 3,25.34-45

W one dni Azariasz modlił się do Pana, mówiąc: Prosimy Cię, Panie, Boże nasz, przez wzgląd na imię Twoje, byś
nas nie porzucał na wieki i przymierza z nami nie zrywał. I nie oddalaj od nas miłosierdzia Twego przez wzgląd
na umiłowanego przez Ciebie Abrahama i na sługę Twego Izaaka, i na świętego Twego Izraela, do których
przemawiałeś, obiecując rozmnożyć ich potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek, co jest na brzegu
morskim. Bo ubyło nas, Panie, więcej niż wszystkich narodów i jesteśmy dziś poniżeni po całej ziemi z powodu
naszych grzechów. Nie mamy teraz władcy nie wodza, ani proroka, ani całopalenia, ani ofiary, ani obiaty, ani
kadzenia, ani miejsca, abyśmy mogli złożyć pierwociny przed Tobą i znaleźć miłosierdzie Twoje. Ale nas
przyjmij (zbliżających się) w duchu pokory i z sercem skruszonym. Jak całopalenie z baranów i wołów i jak
tysiące tłustych baranków, taką niech będzie przed Tobą nasza dzisiejsza ofiara, tak by Ci się podobała, bo ci,
którzy Tobie ufają, nie doznają zawstydzenia. A teraz idziemy za Tobą całym sercem i boimy się Ciebie, i
szukamy Twojego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postąp z nami według Twojej łaskawości i według ogromu
Twego miłosierdzia. I wyzwól nas przez dziwy Twoje, i zapewnij, Panie, chwałę Twojemu imieniu. Niech będą
zawstydzeni przez całą Twoją potęgę, a siła ich niech będzie starta, aby poznali, że tylko Ty, Panie, Boże nasz,
jesteś Panem, Bogiem jedynym i godnym chwały na całej ziemi.

GRADUAŁ

Ps 95, 8-9; 28,9

Tóllite hóstias, et introíte in átria ejus: adoráte
Dóminum in aula sancta ejus. ℣. Revelávit Dóminus
condénsa: et in templo ejus omnes dicent glóriam.

Ofiary nieście i wchodźcie do Jego przedsieni:
uczcijcie Pana w świętym Jego majestacie. ℣. Głos
Pana korę z lasów zdziera, a w Jego świątyni
wszyscy mówią: „Chwała!”
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EWANGELIA

Łk 7,36-50

Onego czasu: Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa na posiłek ze sobą. I wszedłszy do domu faryzeusza, zasiadł do
stołu. A oto niewiasta, która była w mieście jawnogrzesznicą, skoro się dowiedziała, że siedział przy stole w
domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, poczęła łzami zlewać
stopy Jego i wycierać włosami swej głowy. I całowała stopy Jego, i namaszczała olejkiem. A widząc to
faryzeusz, który Go zaprosił, myślał sobie w duszy: „Gdyby ten był Prorokiem, wiedziałby, zaiste, co zacz jest
ta niewiasta, która się go dotyka, że jest grzesznica”. I odpowiadając Jezus rzekł doń: „Szymonie, mam ci coś
do powiedzenia”. A on rzekł: „Mistrzu, powiedz!” „Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników: jeden był mu
winien pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. I gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który tedy
bardziej go miłuje?” A Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”. A On mu rzekł: Dobrześ
osądził”. I zwróciwszy się ku niewieście rzekł Szymonowi: „Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do domu twego,
nie podałeś mi wody do nóg, a ta łzami skropiła stopy moje i włosami swymi otarła. Pocałunku mi nie dałeś, a
ta, odkąd weszła, nie przestała całować nóg moich. Nie namaściłeś oliwą głowy mojej, a ta olejkiem nogi moje
namaściła. Dlatego powiadam ci: odpuszczone są liczne jej grzechy, bo wielce umiłowała. A komu mniej
odpuszczają, mniej miłuje”. Rzekł tedy do niej: „Odpuszczają ci się grzechy”.
I poczęli współbiesiadnicy mówić między sobą: „Któż jest ten, że nawet grzechy odpuszcza?” I rzekł do
niewiasty: „Wiara twoja zbawiła cię. Idż w pokoju”.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 136,1

Super flúmina Babylónis illic sédimus et flévimus:
dum recordarémur tui, Sion.

Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakali,
gdyśmy wspominali ciebie, Syjonie.

SEKRETA
Dómine, Deus noster, qui in his pótius creatúris,
quas ad fragilitátis nostræ subsídium condidísti, tuo
quoque nómini múnera jussísti dicánda constítui:
tríbue, quǽsumus; ut et vitæ nobis præséntis
auxílium et æternitátis effíciant sacraméntum. Per
Dóminum.

Panie, Boże nasz, Twoją jest wolą, abyśmy składali
ofiary imieniu Twojemu z tego, coś stworzył dla
podtrzymania naszej ułomności; dozwól, prosimy,
aby te dary stały się dla nas pomocą w życiu
doczesnym i Sakramentem na życie wieczne. Przez
Pana

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Meménto verbi tui servo tuo, Dómine, in quo mihi
spem dedísti: hæc me consoláta est in humilitáte
mea.

Pomnij, Panie, na Twoje słowo dla sługi Twojego,
przez które mi dałeś nadzieję: w ucisku moim to
pociechą dla mnie.

POKOMUNIA
Quod ore súmpsimus, Dómine, pura mente
capiámus: et de munere temporáli, fiat nobis
remédium sempitérnum. Per Dóminum.

Cośmy ustami spożyli, daj, Panie, przyjąć czystą
duszą, a ten dar doczesny niech nam stanie
lekarstwem na wieczność. Przez Pana.

MODLITWA NAD LUDEM
Humiliáte cápita vestra Deo.
Esto, quǽsumus, Dómine, propítius plebi tuæ: ut,
quæ tibi non placent, respuéntes; tuórum pótius
repleántur delectatiónibus mandatórum. Per
Dóminum.

www.missa.pl

Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
Bądź miłościw ludowi Twojemu, prosimy, Panie, aby
odrzuciwszy to, co się Tobie nie podoba doznał
radości z pełnienia Twoich przykazań. Przez Pana.

