WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
IN ASCENSIONE DOMINI
Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem Zmartwychwstania. Pascha — przejście Pańskie osiąga w tej tajemnicy swój kres.
Człowieczeństwo Zbawiciela otrzymuje najwyższą chwałę w nagrodę za doskonałe posłuszeństwo wobec Ojca. Wejście
Chrystusa do nieba to wejście Arcykapłana Nowego Testamentu do świętego świętych «aby wstawiać się za nami».
Wniebowstąpienie jest również triumfem ludzkości. Chrystus umieścił bowiem po prawicy Ojca ułomną ludzką naturę.
«Gdyśmy byli umarłymi przez grzechy... (Bóg) wzbudził (nas) z martwych, dozwolił zasiadać na niebiosach w Chrystusie
Jezusie» (Ef. 2, 5-6). Tajemnica Wniebowstąpienia dopełni się ostatecznie wówczas, gdy wejdą do nieba również członki Jego
Mistycznego Ciała. Całe życie Kościoła jest przygotowaniem na dzień, w którym Chrystus wróci, aby wprowadzić
odkupionych do chwały Ojca. Teksty Mszy św. wysławiają Wniebowstąpienie jako triumfalny pochód Zbawiciela. Modlitwy
są wyrazem chrześcijańskiej nadziei.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Dz 1, 11; Ps 46, 2

Viri Galilaei, quid admirámini
aspiciéntes in coelum? allelúia:
quemádmodum
vidístis
eum
ascendéntem in coelum, ita véniet,
allelúia, allelúia, allelúia
Omnes gentes, pláudite mánibus:
iubiláte
Deo
in
voce
exsultatiónis.℣. Glória Patri.

Mężowie Galilejscy, czemu z podziwem patrzycie w
niebo? Alleluja. Jak Go widzieliście wstępującego do
nieba, tak przyjdzie, alleluja, alleluja, alleluja.
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie
Bogu głosem radosnym. ℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Concéde, quaesumus, omnípotens Deus: ut, qui
hodiérna die Unigénitum tuum, Redemptórem
nostrum, ad coelos ascendísse crédimus; ipsi quoque
mente in coeléstibus habitémus. Per Dóminum
nostrum.

Wszechmogący Boże! Oto z wiarą wyznajemy, że w
dzisiejszym dniu Syn Twój jednorodzony, a nasz
Odkupiciel wstąpił do niebios, prosimy Ciebie zatem,
daj nam również duchem w niebie przebywać.

LEKCJA

Dz 1-11

EWANGELIA

Mk 16, 14-20

Onego czasu: Ukazał się Jezus jedenastu, gdy siedzieli u stołu, i ganił niedowiarstwo ich i twardość serca, że nie
uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. I rzekł im: «Idąc na cały świat, głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A
tym, którzy uwierzą, takie cuda towarzyszyć będą: w imię moje będą czarty wyrzucać, nowymi językami
mówić będą, węże będą brać, i choćby coś trującego pili, szkodzić im nie będzie; na chorych ręce kłaść będą, a
wyzdrowieją». A Pan Jezus potem, gdy do nich przemówił, wzięty był do nieba i zasiadł na prawicy Bożej. Oni
zaś wyruszywszy, przepowiadali wszędzie, a Pan im dopomagał i utwierdzał mowę przez cuda w ślad za nimi
idące.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

PS 46, 6

Ascéndit Deus in iubilatióne, et Dóminus in voce
tubæ, allelúia.

Bóg wstępuje wśród radosnych pieśni i Pan przy
dźwięku trąby. Alleluja.

SEKRETA
Súscipe, Dómine, múnera, quæ pro Fílii tui gloriósa
censióne deférimus: et concéde propítius; ut a
præséntibus perículis liberémur, et ad vitam per
veniámus ætérnam. Per Dóminum nostrum.

Przyjmij, Panie, te dary, które Ci składamy dla
uczczenia chwalebnego Wniebowstąpienia Syna
Twojego i pozwól łaskawie, abyśmy wolni byli od
doczesnych niebezpieczeństw oraz doszli do żywota
wiecznego. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

PS 67, 33-34

Psállite Dómino, qui ascéndit super coelos coelórum
ad Oriéntem, allelúia.

Śpiewajcie psalm Panu, który wstępuje ponad
najwyższe niebiosa odwieczne, alleluja.

POKOMUNIA
Præsta nobis, quaesumus, omnípotens et miséricors
Deus: ut, quæ visibílibus mystériis suménda
percépimus, invisíbili consequámur efféctu. Per
Dóminum nostrum.

W pierwszej księdze opowiedziałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus uczynił był i czego nauczał od początku, aż
do dnia, w którym, gdy przez Ducha Świętego pouczył wybranych przez siebie Apostołów, wzięty był do nieba.
Im też po swojej męce ukazał się jako żyjący, dając im tego liczne dowody, zjawiając się wobec nich przez dni
czterdzieści i pouczając o Królestwie Bożym. A gdy zasiadł z nimi do stołu, przykazał im, aby nie odchodzili z
Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca, o której słyszeliście — mówił — z ust moich, że (mianowicie) Jan
bowiem chrzcił tylko wodą, a wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu dniach. Ci więc, którzy się
zebrali, zapytywali go: «Panie czy teraz odbudujesz królestwo Izraela?» Ale on odrzekł: «Nie należy to do was,
abyście znali czas i chwile wybrane przez Ojca na mocy najwyższej jego władzy, ale otrzymacie moc Ducha
Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i Samarii, i aż po krańce
ziemi». A gdy to powiedział w ich oczach uniósł się w górę i obłok osłonił Go przed ich wzrokiem. I gdy oni
pilnie patrzyli za oddalającym się ku niebu, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach, którzy
rzekli: «Mężowie galilejscy, czemu stoicie zapatrzeni w niebo? Ten Jezus, który spośród was wzięty jest do
nieba, przyjdzie tak, jakoście go widzieli idącego do nieba».

ALLELUJA

Ps 46, 6; 67, 18-19

Allelúia, allelúia. Ascéndit Deus in iubilatióne, et
Dóminus in voce tubæ. Allelúia. Dóminus in Sina in
sancto, ascéndens in altum, captívam duxit
captivitátem. Allelúia.Alleluja, alleluja

Alleluja, alleluja. Bóg wstępuje wśród radosnych
pieśni i Pan przy dźwięku trąby. Alleluja. Pan z
Synaju zdąża ku świątyni, wstępując na górę wiódł
za sobą jeńców. Alleluja.
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Wszechmogący i miłosierny Boże, Ciebie prosimy, daj
nam osiągnąć niewidzialny skutek tego, cośmy
widomie w sakramencie spożyli.

