ŚW. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO
Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła
9. luty, po Siedemdziesiątnicy
Święty wysunął się na czoło obrońców wiary przeciw błędom nestoriańskim. Jako patriarcha aleksandryjski
przewodniczył w imieniu papieża Soborowi w Efezie 431 r., na którym orzeczono, że Maryja jest prawdziwie
Matką Boga. Ponadto pozostawił Kościołowi wspaniały komentarz do Ewangelii św. Jana. Umarł w 444 r.

ŚW. APOLONII
Wspomnienie
Chrześcijance z Aleksandrii Św. Apolonii wybito w czasie tortur wszystkie zęby, a następnie spalono ją w 250
roku. Wierni wzywają jej pomocy w chorobach zębów.
ANTYFONA NA WEJŚCIE
Syr 15,5; Ps 91,2
n médio Ecclésiæ apéruit os eius: et W pośrodku Kościoła Pan otworzył jego usta, napełnił
implévit eum Dóminus spíritu go duchem mądrości i rozumu i przyodział go szatą
sapiéntiæ et intelléctus: stolam chwały. Ps. Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać
glóriæ índuit eum. Ps. Bonum est imieniu Twemu, o Najwyższy. ℣. Chwała Ojcu.
confitéri Dómino: et psállere nómini
tuo, Altíssime. ℣. Glória Patri.
KOLEKTA

ejus: et justítia ejus manet in sǽculum sǽculi.

pokolenie prawych. ℣. Zasoby i bogactwa będą w jego
domu, a hojność jego będzie trwała zawsze.

EWANGELIA

Mt 5,13-19

Onego czasu: rzekł Jezus uczniom swoim: „ Wy jesteście solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czymże się solić
będzie? Na nic się więcej nie przyda, jeno aby była precz wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście
światłością świata. Nie może skryć się miasto na górze leżące. Ani też nie zapalą świecy i nie kładą jej pod
korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza
przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Nie
mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać Zakon i Proroków: nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie
zmieni się w Zakonie, aż się wszystko wypełni. Kto by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w
Królestwie Niebieskim. A kto będzie wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie
Niebieskim”.
ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps. 91,13

Iustus ut palma florébit: sicut cedrus, quæ in Líbano Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak
est multiplicábitur.
cedr na Libanie.

Deus, qui beátum Cyríllum Confessórem tuum atque
Pontíficem divínæ maternitátis beatíssimæ Vírginis
Maríæ assertórem invíctum effecísti: concéde, ipso
intercedénte; ut, qui vere eam Genetrícem Dei
crédimus, matérna ejúsdem protectióne salvémur. Per
eúndem Dóminum nostrum.
Deus, qui inter cétera poténtiæ tuæ mirácula étiam in
sexu frágili victóriam martýrii contulísti: concéde
propítius; ut, qui beátæ Apollóniæ Vírginis et Mártyris
tuæ natalítia cólimus, per ejus ad te exémpla
gradiámur. Per Dóminum.

Boże, który uczyniłeś św. Cyryla, Twego Wyznawcę i
Biskupa, niezłomnym bojownikiem prawdy o Boskim
Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny: spraw za
jego wstawiennictwem, abyśmy dostąpili zbawienia
pod macierzyńską opieką Tej, którą wyznajemy jako
Bożą Rodzicielkę. Przez tegoż Pana.
Boże, który między innymi cudami Twojej potęgi
obdarzyłeś zwycięstwem w męczeństwie także płeć
słabszą, spraw łaskawie, abyśmy obchodząc narodziny
dla nieba świętej Apolonii, Dziewicy i Męczennicy
Twojej, za jej przykładem zdążali do Ciebie. Przez
Pana.

SEKRETA

LEKCJA

2 Tym 4,1-8

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.

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

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.
TRAKTUS

Múnera nostra, omnípotens Deus, benígnus réspice: et,
intercedénte beáto Cyríllo, præsta; ut unigénitum tuum
Jesum Christum, Dóminum nostrum in tua tecum
glória coætérnum, in córdibus nostris digne suscípere
mereámur: Qui tecum.
Súscipe, Dómine, múnera, quæ in beátæ Apollóniæ
Vírginis et Martyris tuæ sollemnitáte deférimus: cujus
nos confídimus patrocínio liberári. Per Dóminum.

Wszechmogący Boże, wejrzyj miłościwie na nasze
dary i spraw za przyczyną św. Cyryla, abyśmy do serc
naszych godnie mogli przyjąć Jednorodzonego Syna
Twego
Jezusa
Chrystusa,
Pana
naszego,
współwiekuistego w Twej chwale: Który z Tobą.
Przyjmij, Panie, dary, które Ci składamy w
uroczystość świętej Apolonii, Dziewicy i Męczennicy
Twojej: ufamy, że jej wstawiennictwo przyczyni się do
naszego wyzwolenia. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Łk 12,42

POKOMUNIA
Divínis, Dómine, refécti mystériis, te súpplices
deprecámur: ut, exémplis et méritis beáti Cyrílli
Pontíficis adjúti, sanctíssimæ Genetríci Unigéniti tui
digne famulári valeámus: Qui tecum vivit.

Pokrzepieni Boskim Sakramentem pokornie błagamy
Cię, Panie, abyśmy wsparci przykładem i zasługami
św. Biskupa Cyryla, mogli wiernie służyć Najświętszej
Rodzicielce Twojego Jednorodzonego Syna: Który z
Tobą.
Auxiliéntur nobis, Dómine, sumpta mystéria: et, Panie, niech nas wspomaga przyjęty Sakrament, i za
intercedénte beáta Apollónia Vírgine et Mártyre tua, wstawiennictwem świętej Apolonii, Twojej Dziewicy i
sempitérna fáciant protectióne gaudére. Per Dóminum. Męczennicy, niech sprawi, byśmy się radowali
nieustanną opieką. Przez Pana.

Ps 111, 1-3

Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis ejus cupit Błogosławiony mąż. Który boi się Pana i wielką
nimis, ℣. Potens in terra erit semen ejus: generátio radość znajduje w jego nakazach. ℣. Potomstwo jego
rectórum benedicétur. ℣. Glória et divítiæ in domo będzie potężne na ziemi, dozna błogosławieństwa
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