17 NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA SW.
święto 2 klasy

Szaty zielone

Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga
i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną (ewangelia). Przykazanie miłości
bliźniego jest podobne do pierwszego i największego przykazania miłości Boga, ponieważ ma
ten sam motyw: dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Święty Paweł wylicza w lekcji więzy
nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie
zbawienia. Węzły te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Ps 118, 137 i 124

Iustus es, Dómine, et rectum
judicium tuum: fac cum servo tuo
secúndum misericórdiam tuam.
Beáti immaculáti in via: qui
ámbulant in lege Dómini.
V. Glória Patri…

Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszny jest
Twój sąd. Postąp ze sługą Swoim
według Swej dobroci.
Błogosławieni, których droga jest
niepokalana, którzy postępują zgodnie
z prawem Pana.
V. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Da, quǽsumus, Dómine, pópulo tuo
diabólica vitáre contágia: et te
solum Deum pura mente sectári.
Per Dóminum…

Prosimy Cię, Panie, spraw, aby lud Twój
unikał wpływów szatana i czystym
sercem dążył do Ciebie, jedynego Boga.
Przez Pana…

LEKCJA
Ef 4, 1-6
List do Efezjan napisał św. Paweł z więzienia w Rzymie.

Fatres: Obsecro vos ego vinctus in Dómino, ut digne ambulétis vocatióne,
qua vocáti estis, cum omni humilitáte et mansuetúdine, cum patiéntia,
supportántes ínvicem in caritáte, sollíciti serváre unitátem spíritus in vínculo
pacis. Unum corpus et unus spíritus, sicut vocáti estis in una spe vocatiónis
vestræ. Unus Dóminus, una fides, unum baptísma. Unus Deus et Pater
ómnium, qui est super omnes et per ómnia et in ómnibus nobis. Qui est
benedíctus in sǽcula sæculórum. Amen.
Bracia: Proszę was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób
godny powołania, do którego wezwani jesteście, z wszelką pokorą
i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się
zachować jedność ducha, złączeni węzłem pokoju. Jedno ciało i jeden duch,
jako wezwani jesteście do jednej nadziei wezwania waszego. Jeden Pan, jedna
wiara, jeden Chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który panuje nad
wszystkimi, działa przez wszystkich i jest we wszystkich nas. Który jest
błogosławiony na wieki wieków. Amen.

GRADUAŁ
Ps 32, 12 i 6

Beáta gens, cujus est Dóminus
Deus eórum: pópulus, quem elégit
Dóminus in hereditátem sibi.
V. Verbo Dómini coeli firmáti sunt:
et spíritu oris ejus omnis virtus
eórum.

Błogosławiony lud, którego Bogiem jest
Pan: naród, który On sobie wybrał
na dziedzictwo.
V. Przez słowo Pana powstały niebiosa
i wszystkie ich zastępy przez tchnienie
ust Jego.

ALLELUJA
Ps 101, 2

Allelúja, allelúja.
V. Dómine, exáudi oratiónem
meam, et clamor meus ad te
pervéniat. Allelúja.

Alleluja, alleluja.
V. Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wysławiajmy Boga naszego Zbawcę.
Alleluja.

EWANGELIA
Mt 22, 34-46
Po rozstrzygnięciu zagadnienia moralnego Chrystus Pan stawia dogmatyczne. Żydzi
uważali, że najwyższym tytułem chwały Mesjasza jest pochodzenie od Dawida. Pan Jezus
zwraca uwagę, że Dawid nazywa Mesjasza swoim Panem, że ten «Pan» ma udział w rządach
Bożych, a zatem przewyższa godnością wszystkich ludzi.

In illo témpore: Accessérunt ad Jesum pharisǽi: et interrogávit eum unus ex
eis legis doctor, tentans eum: Magíster, quod est mandátum magnum in lege?
Ait illi Jesus: Díliges Dóminum, Deum tuum, ex toto corde tuo et in tota
ánima tua et in tota mente tua. Hoc est máximum et primum mandátum.
Secúndum autem símile est huic: Díliges próximum tuum sicut teípsum. In his
duóbus mandátis univérsa lex pendet et prophétæ. Congregátis autem
pharisǽis, interrogávit eos Jesus, dicens: Quid vobis vidétur de Christo? cujus
fílius est? Dicunt ei: David. Ait illis: Quómodo ergo David in spíritu vocat
eum Dóminum, dicens: Dixit Dóminus Dómino meo, sede a dextris meis,
donec ponam inimícos tuos scabéllum pedum tuórum? Si ergo David vocat
eum Dóminum, quómodo fílius ejus est? Et nemo poterat ei respóndere
verbum: neque ausus fuit quisquam ex illa die eum ámplius interrogáre.
Onego czasu: Przystąpili do Jezusa faryzeusze. I zapytał Go jeden z nich,
uczony w Prawie, kusząc Go: «Mistrzu, które jest największe przykazanie
w Prawie?». Rzekł mu Jezus: «Będziesz miłował Pana Boga twego
ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli
twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne jest
temu: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego. Na tych dwóch
przykazaniach całe Prawo zawisło i Prorocy».
A gdy się zebrali faryzeusze, zapytał ich Jezus mówiąc: «Co sądzicie
o Chrystusie? Czyim jest synem?». Mówią Mu: «Dawida». Rzekł im «Jakóż

tedy Dawid w duchu zowie Go Panem, mówiąc: Rzekł Pan Panu memu, siądź
po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem nóg Twoich.
Jeżeli więc Dawid nazywa Go Panem, jakże jest synem jego?». A nikt nie
mógł Mu odpowiedzieć słowa, ani też nie śmiał Go od onego dnia więcej
pytać.
CREDO
ANTYFONA NA OFIAROWANIE
Dan 9, 17-19

Orávi Deum meum ego Dániel,
dicens: Exáudi, Dómine, preces
servi tui: illúmina fáciem tuam
super sanctuárium tuum: et
propítius inténde pópulum istum,
super quem invocátum est nomen
tuum, Deus.

Modliłem się do Boga mego ja, Daniel
mówiąc: Wysłuchaj, Panie, modlitwy
sługi Swego; rozjaśnij oblicze nad
świątynią Swoją i wejrzyj łaskawie na ten
lud, nad którym jest wzywane imię
Twoje, Boże.

SEKRETA
Majestátem
tuam,
Dómine,
supplíciter deprecámur: ut hæc
sancta, quæ gérimus, et a prætéritis
nos delictis éxuant et futúris.
Per Dóminum…

Pokornie błagamy Twój majestat,
o Panie, aby święte tajemnice, które
sprawujemy, uwolniły nas od grzechów
przeszłych i przyszłych.
Przez Pana…

PREFACJA O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ps 75, 12-13

Vovéte et réddite Dómino, Deo
vestro, omnes, qui in circúitu ejus
affértis múnera: terríbili, et ei qui
aufert spíritum príncipum: terríbili
apud omnes reges terræ.

Składajcie śluby i spełniajcie je Panu
Bogu waszemu; wszyscy wkoło niech
dary niosą straszliwemu, który butę
książąt powściąga, który jest straszny dla
królów ziemi.

POKOMUNIA
Sanctificatiónibus tuis, omnípotens
Deus, et vítia nostra curéntur, et
remédia nobis ætérna provéniant.
Per Dóminum…

Wszechmogący Boże, niech Twoje
uświęcające tajemnice uleczą nasze wady
i staną się dla nas rękojmią życia
wiecznego.
Przez Pana…

