ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA, APOSTOŁÓW
SS. PETRI ET PAULI APOSTOLORUM
Według starej tradycji Apostołowie Piotr i Paweł ponieśli równocześnie śmierć męczeńską za cesarza Nerona w roku 66 lub
67. Św. Piotr został ukrzyżowany na wzgórzu Watykańskim, a Św. Paweł ścięty przy drodze Ostyjskiej. Pierwotnie
odprawiano w Rzymie jedną Mszę w bazylice św. Piotra, drugą w bazylice Św. Pawła, a trzecią w bazylice Św. Sebastiana,
w której jakiś czas spoczywały ich relikwie. Drugą Mszę przeniesiono z czasem na dzień następny, a na dzień dzisiejszy
zachowano Mszę poświęconą św. Piotrowi. W modlitwach mszalnych odwołujemy się jednak do wstawiennictwa obu
Apostołów, którzy z wyboru Chrystusa odegrali wyjątkową rolę w rozszerzeniu Kościoła. Teksty mszalne przypominają
wybór św. Piotra na głowę Kościoła, jego władzę (ewangelia, alleluja, antyfona na komunie) oraz szczególną opiekę nad
nim (antyfona na wejście, lekcja). Przywilej Piotra oraz specjalna opieka Boża przeszły na jego następców, biskupów
rzymskich. Już dwa tysiące lat pełnią oni rolę opoki, na której wspiera się duchowa budowa Kościoła.

Ludwikowice Kłodzkie, 29.06.2012

II NIESZPORY
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na
wieki wieków. Amen. Alleluja.
HYMN
1 Przecudne światło wieczności oblało
Świętymi blaski dzień złoty, pogodny,
Co wieńcząc książąt apostolskich chwałą
Grzesznym do nieba ściele tor swobodny.
2 Odźwierny niebios, Mistrz narodów święty,
Świata sędziowie, światłości tej ziemi,
Piotr zmarł na krzyżu, Paweł mieczem ścięty,
W senat żywota weszli uwieńczeni.
3 Ciebie, o Piotrze, prosim w imię Pana,
Rozwiąż twym słowem pęta grzechów twarde,
Tobie, Pasterzu, wszak władza nadana
Otwierać niebo, zamykać otwarte.
4 Oświeć nas, Pawle, o Mistrzu wsławiony,
I z sobą w górę wznieś serca gorące,
Gdzie wiara widzi światło bez osłony
I jedna miłość króluje jak słońce.
5 O szczęsny Rzymie, grodzie poświęcony
Dwóch Apostołów chwalebnym męczeństwem,
Ty jeden w szkarłat krwi ich przystrojony
Wśród wszystkich blasków jaśniejesz pierwszeństwem.
6 Trójcy Najświętszej niechaj wszystko składa
Hołdy i chwałę, cześć i uwielbienie,
Która w jedności całym światem włada
Przez wszystkie wieki wieków nieskończenie. Amen.
PSALMODIA
1 ant. Prosiłem za tobą, Piotrze, * aby nie ustała twoja wiara, / ty zaś utwierdzaj swoich
braci.
Psalm 116 B - Dziękczynienie w świątyni
Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
"Jestem w wielkim ucisku",
I zalękniony wołałem: *
"Każdy człowiek jest kłamcą!"
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Prosiłem za tobą, Piotrze, / aby nie ustała twoja wiara, / ty zaś utwierdzaj swoich
braci.
2 ant. Najchętniej będę się chlubił z moich słabości, * aby zamieszkała we mnie moc
Chrystusa.
Psalm 126 - Radość i nadzieja w Bogu
Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2 Kor 1, 7)
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
"Wielkie rzeczy im Pan uczynił!"
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.
Ant. Najchętniej będę się chlubił z moich słabości, / aby zamieszkała we mnie moc
Chrystusa.
3 ant. Piotrze, ty jesteś pasterzem owiec Chrystusa, * ty jesteś głową Apostołów, / tobie
powierzono klucze królestwa niebieskiego.
Pieśń (Ef 1, 3-10) - Bóg Zbawca
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Piotrze, ty jesteś pasterzem owiec Chrystusa, / ty jesteś głową Apostołów, / tobie
powierzono klucze królestwa niebieskiego.
CZYTANIE 1 Kor 15, 3-5. 8
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z
Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu. W końcu, już po wszystkich, ukazał
się także i mnie.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Apostołowie głosili słowo Boże * Z wielką mocą.

W.
K.
W.
K.
W.

Apostołowie głosili słowo Boże / Z wielką mocą.
Świadczyli o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Z wielką mocą.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Apostołowie głosili słowo Boże / Z wielką mocą.

PIEŚŃ MARYI - Łk 1, 46-55
Ant. Piotr Apostoł i Paweł, nauczyciel narodów, * głosili nam, Panie, Twoją Ewangelię.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Piotr Apostoł i Paweł, nauczyciel narodów, / głosili nam, Panie, Twoją Ewangelię.
PROŚBY
Z ufnością zanośmy nasze błagania do Chrystusa, który zbudował swój Kościół na
fundamencie Apostołów i proroków:
Pospiesz na pomoc swojemu ludowi.
Ty powołałeś rybaka Szymona, aby stał się rybakiem ludzi,
- wezwij wielu pracowników, aby zbawić wszystkie narody.
Pospiesz na pomoc swojemu ludowi.
Ty uciszyłeś burzę na morzu, aby łódź uczniów nie zatonęła,
- zachowaj Kościół od wszelkiego zamętu i umacniaj naszego Papieża.
Pospiesz na pomoc swojemu ludowi.
Ty po zmartwychwstaniu skupiłeś wokół Piotra swych rozproszonych uczniów,

- Dobry Pasterzu, zgromadź cały swój lud w jednej owczarni.
Pospiesz na pomoc swojemu ludowi.
Ty posłałeś Pawła Apostoła, aby głosił Ewangelię poganom,
- spraw, aby wszyscy ludzie usłyszeli słowo zbawienia.
Pospiesz na pomoc swojemu ludowi.
Ty powierzyłeś swemu Kościołowi klucze królestwa niebieskiego,
- otwórz bramy niebios wszystkim, którzy za życia ufali w Twoje miłosierdzie.
Pospiesz na pomoc swojemu ludowi.
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat
voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos
inducas in tentationem: sed libera nos a malo.
MODLITWA
Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, †
spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów, * od których otrzymał
zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † który zbudował Kościół na wierze
świętego Piotra * i przez niego umocnił waszą wiarę.
W. Amen.
K. Przez nauczanie świętego Pawła Bóg oświecił narody pogańskie, * niech przykład
Apostoła pobudzi was do zyskiwania braci dla Chrystusa.
W. Amen.
K. Niech władza powierzona świętemu Piotrowi i słowa głoszone przez świętego Pawła, †
za ich wstawiennictwem pomogą wam dojść do tej ojczyzny, * do której Apostołowie
weszli przez męczeństwo.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.
Salve, Regina, mater misericordiae, vita,
dulcedo et spes nostra, salve. Ad te
clamamus, exsules filii Hevae. Ad te
suspiramus gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos converte. Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui, nobis post hoc
exsilium ostende. O clemens, o pia, o
dulcis Virgo Maria.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie,
słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie
wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie
wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez
padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one
miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a
Jezusa, błogosławiony owoc żywota
Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O
łaskawa, o litościwa, o słodka Panno
Maryjo!

MSZA ŚWIĘTA
ANTYFONA NA WEJŚCIE

Dz 12,11; Ps 138, 1-2

unc scio vere, quia misit
Dóminus Angelum suum: et
erípuit me de manu Heródis
et de omni exspectatióne
plebis
Judæórum.
Ps.
Dómine; probásti me et
cognovísti me: tu cognovísti sessiónem
meam et resurrectiónem meam. ℣. Glória
Patri.

Teraz wiem prawdziwie, iż Pan posłał
Anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda
oraz z tego wszystkiego, czego oczekiwał
lud żydowski. Ps. Panie, Ty mnie
przenikasz i znasz; Ty wiesz o moim
spoczynku i o mym powstaniu. ℣. Chwała
Ojcu.

KOLEKTA
Deus, qui hodiérnam diem Apostolórum
tuórum Petri et Pauli martýrio consecrásti:
da Ecclésiæ tuæ, eórum in ómnibus sequi
præcéptum; per quos religiónis sumpsit
exórdium. Per Dóminum nostrum.

Boże, który uświęciłeś dzień dzisiejszy
męczeństwem Apostołów Twoich Piotra i
Pawła, daj Kościołowi Swemu we
wszystkim iść za wskazaniem tych, którym
zawdzięcza zaczątek wiary. Przez Pana.

LEKCJA

Dz 12, 1-11

W one dni: Król Herod postanowił wszcząć prześladowanie przeciw niektórym z
Kościoła. I kazał ściąć Jakuba, brata Janowego. A widząc, że się to podobało Żydom,
pojmał nadto i Piotra. A były to dni Przaśników. Pojmawszy go tedy, wtrącił do
więzienia, wydając polecenie czterem oddziałom, z których każdy liczył po czterech
żołnierzy, aby go strzegli; zamierzał bowiem po święcie Paschy wydać go ludowi. Tak
więc Piotra strzeżono w więzieniu, a Kościół nieustannie modlił się za nim do Boga. A
gdy go Herod miał już wydać, nocy owej spał Piotr między dwoma żołnierzami, skuty
podwójnym łańcuchem, a strażnicy strzegli więzienia przed bramą. I oto Anioł Pański
przystąpił, a światłość zajaśniała w celi, i trąciwszy Piotra w bok obudził go, mówiąc:
"Wstań szybko". I opadły łańcuchy z rąk jego. I rzekł do niego Anioł: "Opasz się i nałóż
twe sandały". I tak uczynił. I rzekł do niego: "Nałóż na siebie Płaszcz swój i pójdź za
mną". A wyszedłszy, podążał za nim, nie wiedząc, czy to, co czynił Anioł, prawdziwe
jest, ale mniemał, że ma widzenie. I minąwszy pierwszą i drugą straż, przyszli do
bramy żelaznej wiodącej do miasta, a ta otworzyła im się sama. I wyszedłszy, przeszli
jedną ulicę i niebawem odstąpił Anioł od niego. A Piotr, przypadłszy do siebie, rzekł:
"Teraz wiem prawdziwie, że posłał Pan Anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda
oraz z tego wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski".
GRADUAŁ

Ps 44, 17-18

Constítues eos príncipes super omnem
terram: mémores erunt nóminis tui.
Dómine. ℣. Pro pátribus tuis nati sunt tibi
fílii: proptérea pópuli confítebúntur tibi.

Ustanowisz ich książętami po całej ziemi:
głosić będą Twe imię, o Panie. ℣. Synowie
twoi zajmą miejsce twoich ojców: dlatego
będą Cię sławić wszystkie ludy.

ALLELUJA

Mt 16, 18

Allelúja, allelúja. ℣. Tu es Petrus, et super Alleluja, alleluja. ℣. Ty jesteś Opoką, a na
hanc petram ædificábo Ecclésiam meam. tej Opoce zbuduję Kościół mój. Alleluja.
Allelúja.
EWANGELIA

Mt 16, 13-19

Onego czasu: Przyszedł Jezus w okolicę Cezarei Filipowej i pytał uczniów swoich,
mówiąc: "Za kogo mają ludzie Syna Człowieczego?" A oni powiedzieli: "Jedni za Jana
Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za Jeremiasza albo jednego z proroków". Rzekł im
Jezus: "A wy za kogo mię macie?" Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: "Tyś jest Chrystus,
Syn Boga żywego". A odpowiadając Jezus rzekł mu: "Błogosławionyś, Szymonie Bar
Jona, bo ciało i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja ci
powiadam, że ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduję Kościół mój i bramy piekielne nie
zwyciężą go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego: a cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane i w niebiesiech; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i
w niebiesiech".
ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 44, 17-18

Constítues eos príncipes super omnem Ustanowisz ich książętami po całej ziemi:
terram: mémores erunt nóminis tui, przez wszystkie pokolenia głosić będą Twe
Dómine, in omni progénie et generatióne. imię, o Panie.
SEKRETA
Hóstias, Dómine, quas nómini tuo
sacrándas
offérimus,
apostólica
prosequátur orátio: per quam nos expiári
tríbuas et deféndi. Per Dóminum.

Panie,
niech
modlitwa
apostolska
towarzyszy darom, które składamy w
ofierze Twojemu imieniu: dzięki niej racz
nas oczyszczać i bronić. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 16, 18

Tu es Petrus, et super hanc petram Ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduję
ædificábo Ecclésiam meam.
Kościół mój.
POKOMUNIA
Quos coelésti, Dómine, alimento satiásti:
apostólicis intercessiónibus ab omni
adversitáte custódi. Per Dóminum
nostrum.

Panie, za przyczyną świętych Apostołów
strzeż od wszelkich przeciwności tych,
których posiliłeś niebieskim pokarmem.
Przez Pana.

