ŚW. ALFONSA MARII LIGUORI
2. sierpień
Św. Alfons urodził się koło Neapolu w roku 1696. W szesnastym roku życia uzyskał doktorat praw i rozpoczął
karierę adwokacką. Zrozumiawszy niebezpieczeństwo tego zawodu, porzucił go i poświęcił się Służbie Bożej.
Jako kapłan zauważył ignorancję religijną ludu i założył zgromadzenie Redemptorystów dla głoszenia misji
ludowych. Napisał pomnikowią teologię moralną oraz wiele dziel ascetycznych. Na rozkaz papieża przez
trzynaście lat był biskupem diecezji św. Agaty. Uzyskawszy zwolnienie z tego urzędu wrócił do zgromadzenia i do
końca życia świecił przykładem gorliwości. Zmarł jako dziewięćdziesięcioletni starzec w roku 1787.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Łk 4, 18-19; Ps 77, 1

píritus Dómini super me:
propter quod unxit me:
evangelizáre paupéribus misit
me, sanáre contrítos corde. Ps.
Atténdite, pópule meus, legem
meam:
inclináte
aurem
vestram in verba oris mei. ℣. Glória Patri.

Duch Pański nade mną: dlatego mnie namaścił,
abym głosił Ewangelię ubogim. Posłał mię,
abym uzdrowił skruszonych w sercu. Ps.
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; uszy swoje
nakłońcie na słowa ust moich. ℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Deus, qui per beátum Alfónsum Maríam
Confessórem
tuum
atque
Pontíficem,
animárum zelo succénsum, Ecclésiam tuam
nova prole foecundásti: quǽsumus; ut, ejus
salutáribus mónitis edócti et exémplis
roboráti, ad te perveníre felíciter valeámus.
Per Dóminum.

Boże, Tyś przez św. Alfonsa Marię, Twego
Wyznawcę i Biskupa, obdarzył Twój Kościół
nową rodziną zakonną; prosimy Cię, abyśmy
pouczeni jego zbawiennymi napomnieniami i
wzmocnieni przykładem, zdołali szczęśliwie
dojść do Ciebie. Przez Pana.

LEKCJA

2 Tym 2, 1-7

Najmilszy: Wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co słyszałeś ode mnie wobec
wielu świadków, zlecaj ludziom wiernym, którzy będą zdolni uczyć też i innych. Pracuj jako dobry
żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden bojownik Boży nie wikła się w sprawy tego życia, aby temu się
podobał, pod kim bojuje. Bo i zapaśnik nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy według przepisów.
Rolnik, który pracuje, ma prawo pierwszy korzystać z owoców. Rozważ, co mówię, bo da ci Pan we
wszystkim zrozumienie.

GRADUAŁ

Ps 118, 52-53; 39,11

Memor fui judiciórum tuórum a sǽculo,
Dómine, et consolátus sum: deféctio ténuit me
pro peccatóribus derelinquéntibus legem
tuam. ℣. Justítiam tuam non abscóndi in corde
meo: veritátem tuam et salutáre tuum dixi.

Pamiętam, Panie, o dawnych Twych sądach, są
one dla mnie pociechą. Gniew mnie ogarnia z
powodu grzeszników, porzucających Twe
prawo. ℣. Sprawiedliwości Twojej w mym
sercu nie skryłem, wyjawiłem Twą wierność i
Twoją pomoc.
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ALLELUJA

Syr 49, 3-4

Allelúja, allelúja. ℣. Ipse est diréctus divínitus
in poeniténtiam gentis, et tulit abominatiónes
impietátis: et gubernávit ad Dóminum cor
ipsíus: et in diébus peccatórum corroborávit
pietátem. Allelúja.

Alleluja, alleluja. ℣. V. Tego Bóg przeznaczył,
by nawoływał lud do pokuty i usunął wstrętną
bezbożność; on serce swoje skierował ku Panu
i w czasach zepsucia umocnił pobożność.
Alleluja.

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: «Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.
Idźcie, oto ja was posyłam jako baranki między wilki. Nie noście trzosa ani torby, ani sandałów i
nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. A do któregokolwiek domu wnij-dziecie, 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

Prz 3, 9.27

Hónora Dóminum de tua substántia, et de
primítiis ómnium frugum tuárum da ei. Noli
prohibére benefácere eum, qui potest: si
vales, et ipse bénefac.

Składaj Panu ofiary z twojej majętności, dawaj
Mu z pierwocin wszystkich twoich plonów. Nie
zabraniaj czynić dobrze temu, który może; a
jeśli możesz, i ty czyń dobrze.

SEKRETA
Coelésti, Dómine Jesu Christe, sacrifícii igne
corda nostra in odórem suavitátis exúre: qui
beáto Alfónso Maríæ tribuísti et hæc mystéria
celebráre, et per éadem hóstiam tibi sanctam
seípsum exhibére: Qui vivis.

Panie Jezu Chryste, który Św. Alfonsowi Marii
dozwoliłeś sprawować te misteria i przez nie
samego siebie złożyć Tobie w świętej ofierze,
spal nasze serca ogniem niebieskiej ofiary jako
miłą wonność: Który żyjesz.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Syr 50, 1.9

Sacérdos magnus, qui in vita sua suffúlsit
domum, et in diébus suis corroborávit templum,
quasi ignis effúlgens et thus ardens in igne.

Oto Kapłan wielki, który za swego życia
podparł dom i za dni swoich umocnił
świątynię. Był jak ogień jaśniejący i jak
kadzidło płonące w ogniu.

POKOMUNIA
Deus, qui beátum Alfónsum Maríam
Confessórem tuum atque Pontíficem fidelem
divíni mystérii dispensatórem et præcónem
effecísti: ejus méritis precibúsque concéde; ut
fidéles tui et frequénter percípiant, et
percipiéndo sine fine colláudent. Per
Dóminum.

Boże, Tyś św. Alfonsa Marię uczynił wiernym
szafarzem i piewcą Boskiego Sakramentu,
przez jego zasługi i modlitwy spraw, aby wierni
Twoi często go przyjmowali, a przyjmując
wielbili bez końca. Przez Pana.
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