ŚW. WINCENTEGO A PAULO
19. lipca
Św. Wincenty urodził się w południowej Francji w roku 1581 w ubogiej rodzinie wieśniaczej. Po odpowiednim
przygotowaniu został kapłanem w roku 1600. Pięć łat później został uprowadzony przez piratów i przez dwa lata
pozostawał w niewoli w Tunisie. Wróciwszy do Francji był kolejno proboszczem, kapelanem rodziny Gondich i
głównym duszpasterzem galerników. Poznawszy nędzę duchową i materialną szerokich mas ludu, założył
zgromadzenie Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. Ponadto założył cały szereg stowarzyszeń osób świeckich,
które pod jego kierunkiem starały się zaradzić rozmaitym potrzebom społecznym. W celu podniesienia poziomu
życia wewnętrznego duchowieństwa wprowadził zwyczaj rekolekcji przed święceniami i zakładał seminaria
duchowne pod kierownictwem Księży Misjonarzy. Umarł w Paryżu 27 września 1660 roku. Leon XIII ogłosił go
patronem wszystkich dzieł miłosierdzia na całym świecie.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

℣. Glória Patri.

Ps 91, 13-14.2

ustus ut palma florébit: sicut
cedrus Líbani multiplicábitur:
plantátus in domo Dómini: in
átriis domus Dei nostri. Bonum
est confitéri Dómino: et
psállere nómini tuo, Altíssime.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie
się jak cedr na Libanie, zasadzony w domu
Pańskim, w przedsionkach Boga naszego. Ps.
Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu
Twemu, o Najwyższy. ℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Deus, qui, ad evangelizándum paupéribus et
ecclesiástici órdinis decórem promovéndum,
beátum Vincéntium apostólica virtúte
roborásti: præsta, quǽsumus; ut, cujus pia
mérita
venerámur,
virtútum
quoque
instruámur exémplis. Per Dóminum.

Boże, który obdarowałeś Św. Wincentego
apostolską gorliwością dla głoszenia Ewangelii
ubogim i podniesienia blasku stanu
duchownego, spraw, prosimy, abyśmy czcząc
jego zasługi, starali się naśladować przykład
jego cnót. Przez Pana.

LEKCJA

1 Kor 4, 9-14

Bracia: Widowiskiem staliśmy się dla świata, dla Aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, a wy
mądrzy w Chrystusie; my słabi, a wy mocni, wy we czci, a my w pogardzie. Aż do tej chwili i
łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i policzkują nas, i tułamy się, i mozolimy się, pracując
swymi rękoma. Złorzeczą nam, a my błogosławimy, prześladują, a my znosimy, potwarzają nas, a
my się modlimy. Staliśmy się jako śmiecie świata tego, odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. Nie
żeby was zawstydzić, to piszę, ale jako dzieci moje najdroższe upominam: w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym.

GRADUAŁ

Ps 36, 30-31

Os justi meditábitur sapiéntiam, et lingua ejus
loquétur judícium ℣. Lex Dei ejus in corde
ipsíus: et non supplantabúntur gressus ejus.

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język
jego mówi to, co słuszne. ℣. Prawo jego Boga
mieszka w jego sercu, a kroki się jego nie
chwieją.

ALLELUJA

Ps 111, 1-3

Allelúja, allelúja. ℣. Beátus vir, qui timet
Dóminum: in mandátis ejus cupit nimis.
Allelúja.

Alleluja, alleluja. ℣. Błogosławiony mąż, który
boi się Pana i wielką radość znajduje w jego
nakazach. Alleluja.
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EWANGELIA

Łk 10, 1-9

Onego czasu: Wyznaczył Pan także innych siedemdziesięciu dwóch i rozesłał ich przed sobą, po
dwóch do każdego miasta i miejsca, dokąd miał nadejść. I mówił im: «Źniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.
Idźcie, oto ja was posyłam jako owce między wilki. Nie noście trzosa ani torby, ani sandałów i
nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. A do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód powiedzcie:
Pokój temu domowi; a jeśliby tam przebywał syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz; a jeśli nie,
do was powróci. W tymże domu zostańcie, jedząc i pijąc, co jest u nich: albowiem godzien jest
robotnik zapłaty swojej. Nie przechodźcie z domu do domu. A do któregokolwiek miasta
wnijdziecie i przyjmą was, jedzcie, co przed wami położą, i uzdrawiajcie chorych, którzy są w nim,
i mówcie im: Zbliżyło się do was Królestwo Boże».

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 20, 2-3

In virtúte tua, Dómine, lætábitur justus: et
super salutáre tuum exsultábit vehementer:
desidérium ánimæ ejus tribuísti ei.

Z potęgi Twej, Panie, weseli się sprawiedliwy, i
z pomocy Twojej bardzo się cieszy: spełniłeś
pragnienie jego serca.

SEKRETA
Præsta nobis, quǽsumus, omnípotens Deus: ut
nostræ humilitátis oblátio et pro tuórum tibi
grata sit honóre Sanctórum, et nos córpore
páriter et mente puríficet. Per Dóminum.

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, aby
nasza ofiara, którą w pokorze składamy Ci ku
czci Twoich Świętych, była Tobie miła i
oczyściła nasze dusze i ciała. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 19, 28-29

Amen, dico vobis: quod vos, qui reliquístis
ómnia et secúti estis me, céntuplum accipiétis,
et vitam ætérnam possidébitis.

Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście
opuścili wszystko i poszliście za mną, stokroć
więcej otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.

POKOMUNIA
Quǽsumus, omnípotens Deus: ut, qui coeléstia
aliménta percépimus, intercedénte beáto
Vincéntio Confessóre tuo, per hæc contra
ómnia advérsa muniámur. Per Dóminum.

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby pokarm
niebieski, któryśmy przyjęli, chronił nas od
wszelkich przeciwności za wstawiennictwem
świętego Wincentego, Twojego Wyznawcy.
Przez Pana.
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