ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO
Wyznawcy, Biskupa i Doktora Kościoła
14. czerwca
Św. Bazyli urodził się około r. 329 w Cezarei Kapadockiej, w rodzinie wyjątkowo ubogaconej łaskami. W poczet
świętych zaliczono jego babkę Makrynę, rodziców Bazylego i Emilię oraz braci Grzegorza z Nyssy i Piotra z
Sebasty. Po studiach w Konstantynopolu i Atenach św. Bazyli prowadził życie mnisze w Poncie. Napisał Regułę,
którą do naszych czasów zachowują mnisi Kościoła Wschodniego. W roku 370 został biskupem rodzinnego
miasta i zwalczał herezję Ariusza. Napisał wiele dzieł teologicznych, między innymi świetny traktat o Duchu
Świętym. Razem ze swoim bratem, św. Grzegorzem z Nyssy oraz swoim przyjacielem św. Grzegorzem z Nazjazu
przyczynił się do pogłębienia herezji ariańskiej na Wschodzie. Zmarł w Cezarei w r. 379. Jest jednym z czterech
wielkich Doktorów Kościoła Wschodniego.
ANTYFONA NA WEJŚCIE
n médio Ecclésiæ apéruit os eius: et
implévit eum Dóminus spíritu
sapiéntiæ et intelléctus: stolam
glóriæ índuit eum. Ps. Bonum est
confitéri Dómino: et psállere nómini
tuo, Altíssime. ℣. Glória Patri.

Syr 15,5; Ps 1,2
W pośrodku Kościoła Pan otworzył jego usta, napełnił
go duchem mądrości i rozumu i przyodział go szatą
chwały. Ps. Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać
imieniu Twemu, o Najwyższy. ℣. Chwała Ojcu.

Syr 88, 21

Allelúia, allelúia. ℣.Invéni David servum meum, óleo Alleluja, alleluja. ℣. Znalazłem Dawida, mojego sługę,
sancto meo unxi eum.. Allelúia.
namaściłem go świętym olejem moim. Alleluja.
EWANGELIA

Łk 14, 26-35

Onego czasu: Mówił Jezus do rzesz: „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki,
żony, dzieci, braci i sióstr, a nadto i życia swego, nie może być uczniem moim. A kto nie dźwiga krzyża swego i
nie idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was nie zamierzając zbudować wieżę, nie
zasiada pierwej i nie oblicza koniecznych wydatków, czy ma na to, aby ją wykończyć? Aby wszyscy patrzący
nie poczęli się z niego wykończyć. Aby wszyscy patrzący nie poczęli się z niego śmiać, gdyby założyli
fundament, a nie zdołał wykończyć, i aby nie mówili: Oto ten człowiek począł budować, a nie mógł
wykończyć. Albo któryż to król, mając stoczyć wojnę przeciw drugiemu królowi, a nie zasiada pierwej i nie
obmyśla, czy mógłby z dziesięciu tysiącami wyjść naprzeciw temu, który idzie przeciwko niemu w
dwadzieścia tysięcy. Jeśli zaś nie może, wysyła poselstwo i prosi o pokój wtedy, gdy tamten jeszcze daleko.
Tak więc każdy z was, który nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Sól jest dobra,
lecz jeśli zwietrzeje, czym się ją zaprawi? Nie przyda się ani do gleby, ani na nawóz, ale precz są wyrzucą. Kto
ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha”.
ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 88, 25

Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in Z nim moja wierność i moja łaska; w moim imieniu
nómine meo exaltábitur cornu ejus.
moc jego wzrośnie.

KOLEKTA
Exáudi, quæsumus, Dómine, preces nostras, quas in
beáti Basilíi Confessóris tui atque Pontíficis
sollemnitáte deférimus: et, qui tibi digne méruit
famulári, ejus intercedéntibus méritis, ab ómnibus nos
absólve peccátis. Per Dóminum.

Wysłuchaj, prosimy Cię, Panie, naszych modlitw,
które zanosimy w uroczystość św. Bazylego, Twego
Wyznawcy i Biskupa, a dla zasług tego, który potrafi
Ci godnie służyć, odpuść nam wszystkie grzechy.
Przez Pana.

LEKCJA

2 Tym 4, 1-8

Najmilszy: Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych,
przez przyjście Jego i przez Jego Królestwo – głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś,
karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych
pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku
baśniom.
Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj. Bądź
rozsądny. Bo ja już się gotuję do przelania krwi mojej w ofierze i czas rozwiązania mego nadchodzi. Toczyłem
dobry bój, zawodu dokonałem, wiary dochowałem. Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który
mi wręczy Pan, sędzia sprawiedliwy, w on dzień; a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyjście Jego.
GRADUŁAŁ

ALLELUJA

Ps. 36,30-31

Os iusti meditábitur sapiéntiam, et lingua eius loquétur Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego
judícium. ℣. Lex Dei eius in corde ipsíus: et non mówi to, co słuszne. ℣. Prawo jego Boga mieszka w
supplantabúntur gressus eius.
sercu jego, a kroki się jego nie chwieją.
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SEKRETA
Sancti Basilíi Confessóris tui atque Pontíficis,
quǽsumus, Dómine, ánnua sollémnitas pietáti tuæ nos
reddat accéptos: ut, per hæc piæ placatiónis offícia, et
illum beáta retribútio comitétur, ei nobis grátiæ tuæ
dona concíliet. Per Dóminum.

Prosimy Cię, Panie, niech doroczna uroczystość św.
Bazylego, Twego Wyznawcy i Biskupa, uczyni nas
godnymi Twojej miłości, a ta ofiara przebłagalna niech
się przyczyni do jego niebieskiej chwały i nam
wyjedna dary Twojej łaski. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Łk 12,42

Fidélis servus et prudens, quem constítuit dóminus Oto wierny i roztropny sługa, którego Pan postawił
super famíliam suam: ut det illis in témpore trítici nad swoją czeladzią, by każdemu wydzielał żywność
mensúram.
w odpowiednim czasie.
POKOMUNIA
Deus, fidélium remunerátor animárum: præsta; ut,
beáti Basilíi Confessóris tui atque Pontíficis, cujus
venerándam celebrámus festivitátem, précibus
indulgéntiam consequámur. Per Dóminum.

Boże, Ty nagradzasz dusze wierne; spraw, abyśmy
dostąpili przebaczenia przez prośby św. Bazylego,
Twego Wyznawcy i Biskupa, którego chwalebną
uroczystość obchodzimy. Przez Pana.
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