WIGILIA ŚW. WAWRZYŃCA
Wspomnienie św. Romana Męczennika
9. sierpień

GRADUAŁ

Ps 111, 9.2

Dispersit, dedit paupéribus: justítia ejus manet in
sǽculum sǽculi. ℣. Potens in terra erit semen ejus:
generátio rectórum benedicétur.

Rozdziela, daje ubogim: hojność jego będzie trwała
zawsze. ℣. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dozna błogosławieństwa pokolenie prawych.

Św. Wawrzyniec, archidiakon papieża Sykstusa II, był zarządcą dóbr kościelnych i opiekunem ubogich. Kilka dni
po męczeńskiej śmierci papieża prefekt zażądał od Wawrzyńca wydania skarbów Kościoła. Św. Wawrzyniec
zgromadził tłum biedaków, których karmił, i wskazując na nich rzekł: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła; oni
przemieniają nasze jałmużny na skarby nieginące”. Śmiałego diakona torturowano na rozpalonej kracie.
Podtrzymywany łaską Bożą męczennik żartował z prześladowców i dziękował Bogu, że może wkroczyć w
podwoje nieba (kolekta, graduał). Pochowano go przy drodze Tyburtyńskiej na Agro Verano. Cesarz Konstantyn
wzniósł nad grobem Świętego bazylikę, którą wielokrotnie rozbudowywano i zaliczono do patriarchalnych
bazylik Rzymu. Ponadto w Rzymie wzniesiono ku czci św. Wawrzyńca około 40 kościołów. Osiem z nich
przetrwało do naszych czasów. Imię jego wymienia się w kanonie Mszy Świętej.
Już w IV wieku poprzedzano uroczystość św. Wawrzyńca całonocnym czuwaniem, które kończyło się Mszą o
świcie. Msza wigilijna podkreśla hojność św. Wawrzyńca dla ubogich.
Św. Roman, żołnierz rzymski i męczennik, został pochowany obok św. Wawrzyńca. Grób jego był często
nawiedzany przez pielgrzymów.

EWANGELIA

Mt 16, 24-27

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 111, 9.1

SEKRETA

ispérsit, dedit paupéribus: justítia
ejus manet in sǽculum sǽculi:
cornu ejus exaltábitur in glória. Ps.
Beátus vir, qui timet Dóminum: in
mandátis ejus cupit nimis. ℣.
Glória Patri.

Rozdziela, daje ubogim: hojność jego będzie trwała
zawsze, Potęga jego wzmoże się z chwałą. Ps.
Błogosławiony mąż, który boi się Pana i wielką
radość znajduje w jego nakazach. ℣. Chwała Ojcu.

Hóstias, Dómine, quas tibi offérimus, propítius
súscipe: et, intercedénte beáto Lauréntio Mártyre
tuo, víncula peccatórum nostrorum absólve. Per
Dóminum.
Munéribus nostris, quǽsumus, Dómine, precibúsque
suscéptis: et coeléstibus nos munda mysteriis, et
cleménter exáudi. Per Dóminum.

Panie, wejrzyj łaskawie na ofiary, które Ci składamy,
i za wstawiennictwem św. Wawrzyńca, Twego
Męczennika, wyzwól nas z więzów naszych
grzechów. Przez Pana.
Przyjmij, prosimy Cię, Panie, nasze dary i modlitwy,
oczyść nas przez niebieskie tajemnice i łaskawie
wysłuchaj. Przez Pana.

Adésto, Dómine, supplicatiónibus nostris: et
intercessióne beáti Lauréntii Mártyris tui, cujus
prǽvénimus
festivitátem;
perpétuam
nobis
misericórdiam benígnus impénde. Per Dóminum.
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut,
intercedénte beáto Románo Mártyre tuo, et a cunctis
adversitátibus liberémur in córpore, et a pravis
cogitatiónibus mundémur in mente. Per Dóminum
nostrum.

Usłysz, Panie, błagania nasze i za przyczyną św.
Wawrzyńca,
Twego
Męczennika,
którego
uroczystość uprzedzamy, okazuj nam zawsze
łaskawe miłosierdzie Swoje. Przez Pana.
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, za przyczyną
świętego Romana, Twego Męczennika, uwolnij nasze
ciała od wszelkich niebezpieczeństw, a dusze oczyść
od złych myśli. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 16,24

Qui vult veníre post me, ábneget semetípsum, et
tollat crucem suam, et sequátur me.

Jeśli kto chce za mną iść, niech się zaprze samego
siebie i weźmie krzyż swój, i naśladuje mię.

LEKCJA

Syr 51, 1-8.12

KOLEKTA

Wyznawać Ci będę, Panie i Królu, i wychwalać Cię będę, Boga, Zbawcę mego. Wyznawać będę imieniu
Twemu: boś stał się dla mnie wspomożycielem i obrońcą i wybawiłeś ciało me od zguby, od sidła języka
nieprawego i od ust trudniących się kłamstwem, a stałeś mi się wobec otaczających mnie wspomożycielem. I
według wielkiego miłosierdzia Twego imienia uwolniłeś mnie od tych, co ryczeli gotowi na żer, od rąk
czyhających na życie moje i od bram udręczenia, które mnie otoczyły, od uduszenia w płomieniu, który mnie
ogarnął, a w pośrodku ognia nie spłonąłem. (Wybawiłeś mię) od głębokiej przepaści piekła i od splamionego
języka, i od słowa kłamliwego, i od króla niegodziwego, i od niesprawiedliwego języka. Dusza moja do śmierci
wielbić będzie Pana, bo wybawiasz tych, którzy Tobie ufają, i wyzwalasz ich z rąk pogańskich, Panie Boże
nasz.

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: „Jeśli kto chce za mną iść, niech się zaprze samego siebie i weźmie
krzyż swój, i naśladuje mnie. Albowiem kto by chciał życie swe zachować, straci je. A kto by stracił życie swe
dla mnie, znajdzie je. Bo co za pożytek człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł
szkodę? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca
swego z Anionami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego.”

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Job 16,20

Orátio mea munda est: et ídeo peto, ut detur locus
voci meæ in coelo: quia ibi est judex meus, et
cónscius meus in excélsis: ascéndat ad Dóminum
deprecátio mea.

Modlitwa moja jest czysta, przeto błagam, by dano
miejsce wołaniu memu w niebie; bo tam jest sędzia
mój i świadek mój na wysokościach; niechaj wstąpi
do Pana prośba moja.

POKOMUNIA
Da, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, sicut beáti
Lauréntii Mártyris tui commemoratióne, temporáli
gratulámur offício; ita perpétuo lætémur aspéctu.
Per Dóminum nostrum.
Quǽsumus, omnípotensDeus: ut, qui coelestia
aliménta percépimus, intercedénte beáto Románo
Mártyre tuo, per hæc contra ómnia advérsa
muniámur. Per Dóminum nostrum.
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Daj, prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy się tak
cieszyli widokiem św. Wawrzyńca, Twego
Męczennika, w wieczności, jak z radością czcimy jego
pamięć obchodem doczesnym. Przez Pana.
Prosimy Cię,
wszechmogący Boże, aby pokarm
niebieski, któryśmy przyjęli, chronił nas od
wszelkich przeciwności za wstawiennictwem św.
Romana, Twego Męczennika. Przez Pana.

