DOMINICA TERTIA POST PASCHA
3 NIEDZIELA PO WIELKANOCY
Kościół zwraca naszą uwagę na to, że ukoronowaniem zwycięstwa Chrystusowego było Wniebowstąpienie. Ukoronowaniem
naszego życia wiernego Bogu będzie również życie wieczne w niebie. Radość świąteczna na ziemi to przedsmak i obraz
radości doskonałej, nieprzemijającej. Aby na nią zasłużyć, musimy dochować wierności przyrzeczeniom złożonym na
Chrzcie świętym (kolekta) i świecić przykładem chrześcijańskiego życia, naśladując Chrystusa, «posłusznego aż do śmierci»
(lekcja). Wymaga to udziału w krzyżu Chrystusa od poszczególnych wyznawców i od całego Kościoła, zapewnia jednak
nieprzemijającą radość z oglądania Boga (ewangelia, antyfona na komunię).

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 65, 1-3

ubiláte Deo, omnis terra, allelúja:
psalmum dícite nómini ejus,
allelúja: date glóriam laudi ejus,
allelúja, allelúja, allelúja. Ps. Dícite
Deo, quam terribília sunt ópera tua,
Dómine! in multitúdine virtútis tuæ
mentiéntur tibi inimíci tui. ℣.

Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, alleluja,
śpiewajcie chwałę Jego Imieniu, alleluja. Czcią Go
wspaniałą otoczcie, alleluja, alleluja, alleluja. Ps.
Mówcie Bogu: jakże straszne są dzieła Twoje, Panie!
Wielką moc Twoją uznawać muszą nawet wrogowie.
℣. Chwała Ojcu.

Deus, qui errántibus, ut in viam possint redíre
justítiæ, veritátis tuæ lumen osténdis: da cunctis, qui
christiána professióne censéntur, et illa respúere,
quæ huic inimíca sunt nómini; et ea, quæ sunt apta,
sectári. Per Dóminum nostrum.

Boże, Ty błądzącym ukazujesz światło Twej prawdy,
aby mogli powrócić na drogę sprawiedliwości, daj
tedy wszystkim, co się mianem chrześcijan szczycą,
aby odrzucili to, co się temu mianu sprzeciwia, a o to
się starali, co z nim się zgadza.

LEKCJA

1 P 2, 11-19

Glória Patri.

KOLEKTA

Najmilsi: Proszę was, abyście jako przychodnie i goście powstrzymywali się od pożądliwości cielesnych,
walczących przeciw duchowi. Zachowujcie się dostojnie obcując z poganami, aby za to, że was spotwarzają
jako złoczyńców, gdy przejrzą w dzień nawiedzenia, chwalili Boga dzięki waszym dobrym uczynkom.
Bądźcież tedy poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Boga: czy to królowi jako najwyższemu
zwierzchnikowi, czy namiestnikom jako posłanym przezeń ku pomście złoczyńców, a ku chwale dobrych. Bo
taka jest wola Boża, abyście dobrymi uczynkami zamknęli usta głupocie ludzi nierozsądnych jako wolni, ale nie
tacy, którzy wolności używają na pokrywkę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie. Braci miłujcie.
Boga się lękajcie. Króla czcijcie. Słudzy, bądźcie poddani panom z wielką bojaźnią, nie tylko dobrym i
skromnym, ale też i przykrym. Bo to jest łaską w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

ALLELUJA

Ps 110, 9; Łk 24, 46.26

Allelúja, allelúja. ℣. Redemptiónem misit Dóminus
pópulo suo. Allelúja. ℣. Oportebat pati Christum, et
resúrgere a mórtuis: et ita intráre in glóriam suam.
Allelúja.

Alleluja, Alleluja. ℣. Pan zesłał ludowi swojemu
wyzwolenie. Alleluja.℣. Potrzeba było, aby Chrystus
cierpiał i powstał z martwych i tak wszedł do chwały
swojej. Alleluja.
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EWANGELIA

J 16, 16-22

Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Już niedługo, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu niedługo, a
ujrzycie mnie: bo idę do Ojca». Mówili tedy niektórzy z uczniów Jego między sobą: «Cóż to ma znaczyć, co
mówi do nas: Niedługo, a oglądać mnie nie będziecie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie, oraz że idę do Ojca».
Mówili tedy: «Co może oznaczać „niedługo”? Nie wiemy, o czym mówi».
I poznał Jezus, że zapytać Go chcieli, i rzekł im: «O to pytacie się między sobą, żem powiedział: Niedługo, a
oglądać mnie nie będziecie i znowu niedługo, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że
będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił. A wy smucić się będziecie, ale smutek wasz w radość się
zamieni. Niewiasta, gdy rodzi, boleje, bo nadeszła jej godzina, ale gdy porodzi dziecię, już nie pamięta swego
ucisku z radości, że się człowiek na świat narodził. Tak i wy: teraz się wprawdzie smucicie, ale znowu was
zobaczę i będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt wam nie odbierze».

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 145, 2

Lauda, anima mea, Dóminum: laudábo Dóminum in
vita mea: psallam Deo meo, quámdiu ero, allelúja.

Chwal, duszo moja, Pana! Będę wielbić Pana przez
całe me życie, śpiewać będę psalm Bogu, dopóki żyć
będę, alleluja.

SEKRETA
His nobis, Dómine, mystériis conferátur, quo,
terréna desidéria mitigántes, discámus amáre
coeléstia. Per Dóminum nostrum.

Przez Twoje tajemnice niechaj spłynie na nas łaska
Twoja, Panie, abyśmy z jej pomocą pokonali
ziemskie żądze i nauczyli się miłować rzeczy
niebiańskie. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

J 16, 16

Módicum, et non vidébitis me, allelúja: íterum
módicum, et vidébitis me, quia vado ad Patrem,
allelúja, allelúja.

Jeszcze chwila, a oglądać Mnie nie będziecie, alleluja;
i znów chwila, a ujrzycie Mnie, gdyż idę do Ojca,
alleluja, alleluja

POKOMUNIA
Sacramenta quæ súmpsimus, quǽsumus, Dómine: et
spirituálibus nos instáurent aliméntis, et
corporálibus tueántur auxíliis. Per Dóminum
nostrum.
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Sakramenta, które przyjęliśmy, o Panie Boże nasz,
niechaj będą dla ducha pokarmem i wzmocnieniem
dla ciała.

