NIEDZIELA PODCZAS OKTAWY BOŻEGO CIAŁA.

Uczestnictwo we Mszy Św., żywej pamiątce śmierci Chrystusowej (Ep. Int.), powinno nas skłonić do chętnego poświęcania się w potrzebach naszych bliźnich. Komunia św. wykazuje, jak Bóg nas miłuje, skoro wzywa nas do swego stołu. Jest ona przedsmakiem tej uczty niebieskiej, o której tak często wspominają nam Patriarchowie, Prorocy i Ewangelia. — Żydzi przez pychę, skąpstwo, albo nieczystość wymówili się od niej, przeto Bóg nas wziął na ich miejsce. (Ew.).

Introit: Ps 17, 19-20
Factus est Dominus protector meus, et eduxit me in latitudinem : salvum me fecit, quoniam voluit me.
Diligam te, Domine, virtus mea : Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus. Gloria Patri... Factus est...
Pan stał się moim obrońcą; wywiódł mnie na swobodę, ocalił mnie ponieważ mnie miłował.
Ps 17, 2-3 Kocham Cię, o Panie, mocy moja; Pan twierdzą i ucieczką moją, On moim wybawicielem. Chwała Ojcu... Pan stał się...
Kolekta
Sancti nomini tui, Domine, timorem pariter et amorem fac nos habere perpetuum : quia numquam tua gubernatione destituis, quos in soliditate tuae dilectionis instituis. Per Dominum nostrum...
Użycz nam Panie daru ustawicznej bojaźni i miłości Imienia Twojego, albowiem nigdy nie przestajesz kierować tymi, których utwierdzasz w niezachwianej miłości ku Tobie. Przez Pana naszego...
Lekcja 1J 3, 13-18
Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!
Graduał Ps 119, 1-2
Ad Dominum cum tribulater clamavi, et exaudivit me. Domine, libera animam meam a labiis iniquis, et a linqua dolosa. 
Do Pana wołałem, gdy byłem w niedoli, a On mnie wysłuchał. Wybaw mnie Panie od ust kłamliwych, od zdradliwego języka. 
Alleluja Ps 7, 2
Domine Deus meus, in te speravi : salvum me fac ex omnibus persequentibus me, et libera me. Alleluia.
Panie, Boże mój, w Tobie nadzieję pokładam: wyzwól mnie od wszystkich prześladowców moich i ratuj mnie. Alleluja.
Ewangelia Łk 14, 16-24
Jezus mu odpowiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.
Ofertorium Ps 6, 5
Domine, convertere, et eripe animam meam : salvum me fac propter misericordiam tuam.
Zwróć się ku mnie, Panie, i ratuj życie moje, wybaw mnie dla Twej dobroci.
Sekreta
Oblatio nos, Domine, tuo nomini dicanda purificet : et de die in diem ad caelestis vitae transferat actionem. Per Dominum nostrum...
Niech nas oczyści, Panie, ofiara złożona Imieniu Twemu i niechaj z dnia na dzień nas przysposobi do prowadzenia życia nadprzyrodzonego. Przez Pana naszego...
Komunia Ps 12, 6
Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi : et psallam nomini Domini altissimi.
Śpiewać będę Panu, że mnie dobrami obdarzył, sławić będę Imię Boga Najwyższego.
Po Komunii
Sumptis muneribus sacris, quaesumus, Domine : ut cum frequentatione mysterii, crescat nostrae salutis effectus. Per Dominum nostrum...
Przyjąwszy Twe dary, prosimy Cię Panie, aby ze zbliżaniem się naszym do tych Tajemnic wzrastało w nas zbawienne ich działanie. Przez Pana naszego...
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