DOMINICA QUINTA POST PASCHA
5. NIEDZIELA PO WIELKANOCY
Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to dwa etapy jednego misterium. Przy końcu Okresu Wielkanocnego słyszymy z ust
Zbawiciela streszczenie całego Jego życia. «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do
Ojca» (Alleluja, ewangelia). Podobnie jak Chrystus, zostaliśmy wybawieni od śmierci (antyfona na wejście, antyfona na
ofiarowanie) dążymy do Ojca (sekreta). Życie ziemskie to czas próby, w którym mamy czynami udowadniać naszą miłość
ku Ojcu niebieskiemu (lekcja). Modlitwa zanoszona w imię Jezusa zapewni nam pomoc łaski Bożej.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Is 48,20; Ps 65:1-2

ocem jucunditátis annuntiáte, et
audiátur, allelúja: annuntiáte
usque ad extrémum terræ:
liberávit Dóminus pópulum
suum, allelúja, allelúja.
Ps. Jubiláte Deo, omnis terra, psalmum dícite
nómini ejus: date glóriam laudi ejus.

Radosną nowinę głoście, niech będzie
słyszana,
alleluja,
po
krańce
ziemi
rozpowiadajcie, iż Pan swój naród wyzwolił,
alleluja, alleluja.

℣. Glória Patri.

Ps. Wykrzykuj Bogu wszystka ziemio,
śpiewajcie psalm Jego Imieniu, czcią Go
wspaniałą otoczcie.
℣. Chwała Ojcu

KOLEKTA
Deus, a quo bona cuncta procédunt, largíre
supplícibus tuis: ut cogitémus, te inspiránte,
quæ recta sunt; et, te gubernánte, eadem
faciámus. Per Dóminum.

Boże, od Ciebie wszystko, co dobre pochodzi,
wysłuchaj błagania nasze, byśmy
z
natchnienia Twego rozmyślali, co prawe i pod
Twoim kierownictwem takoż czynili. Przez
Pana.

LEKCJA

Iac 1:22-27

ALLELUJA

Ioan 16:28

Allelúja, allelúja. ℣. Surréxit Christus, et illúxit
nobis, quos rédemit sánguine suo. Allelúja,

Alleluja, Alleluja. ℣. Powstał Chrystus z
martwych i opromienił radością nas, których
odkupił krwią swoją. Alleluja.
℣. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat.
Znowu opuszczam świat, a idę do Ojca.
Alleluja.

℣. Exívi a Patre, et veni in mundum: íterum
relínquo mundum, et vado ad Patrem. Allelúja.

EWANGELIA

Ioan 16:23-30
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ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 65:8-9; 65:20

Benedícite, gentes, Dóminum, Deum nostrum,
et obaudíte vocem laudis ejus: qui pósuit
ánimam meam ad vitam, et non dedit
commovéri pedes meos: benedíctus Dóminus,
qui non amóvit deprecatiónem meam et
misericórdiam suam a me, allelúja.

Błogosławcie narody, Pana, Boga naszego i
śpiewajcie głośno Jego chwałę. On duszę moją
zachował przy życiu, a nogom moim upaść nie
pozwolił. Błogosławiony niech będzie Pan, iż
nie odrzucił mej prośby i nie odmówił swego
zmiłowania, alleluja.

SEKRETA
Súscipe, Dómine, fidélium preces cum
oblatiónibus hostiárum: ut, per hæc piæ
devotiónis offícia, ad coeléstem glóriam
transeámus. Per Dóminum.

Prosimy Cię Panie, przyjmij modlitwy
wiernych i ofiary przez nich składane: a
nabożne sprawowanie służby Twojej niechaj
nas doprowadzi do chwały niebieskiej. Przez
Pana.

KOMUNIA

Ps 95:2

Cantáte Dómino, allelúja: cantáte Dómino et
benedícite nomen ejus: bene nuntiáte de die in
diem salutáre ejus, allelúja, allelúja.

Śpiewajcie Panu, alleluja, śpiewajcie Panu i
błogosławcie Imię Jego, dzień po dniu sławcie
Jego zbawczą pomoc, alleluja, alleluja.

POKOMUNIA
Tríbue nobis, Dómine, cæ léstis mensæ virtúte
satiátis: et desideráre, quæ recta sunt, et
desideráta percípere. Per Dóminum.

Panie, użycz Twej łaski nam, których moc
uczty niebiańskiej posiliła, abyśmy pragnęli,
co godziwe i otrzymali to, czego pragniemy.
Przez Pana.
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