DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Jezus jest Bogiem, gdyż objawia nam „rzeczy ukryte od założenia świata” (Ew.) Słowo Jego, które sam przyrównuje do małego ziarnka rzuconego w rolę świata i do odrobiny kwasu, danego do ciasta — jest boskie, bo ucisza nasze namiętności i tworzy w sercach naszych cuda wiary, nadziei i miłości, o których mówi nam Epistoła.

Introit: Jr 29, 11.12.14
Dicit Dominus: Ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis : invocabitis me, et ego exaudium vos : et reducam captivitatem vestram de cunctis locis.

Benedixisti, Domine, terram tuam : avertisti captivitatem Iacob. Gloria Patri... Dicit Dominus...
Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.
Ps 84, 2 Łaskę okazałeś, Panie, ziemi swojej : przywróciłeś z niewoli potomków Jakuba Chwała Ojcu... Oto co mówi Pan...
Kolekta
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut semper rationabilia meditantes, quae tibi sunt placita, et dictis exequamur, et factis. Per Dominum nostrum...
Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy stale rozważając prawdy duchowe, słowem i czynem spełniali, co się Tobie podoba. Przez Pana naszego...
Lekcja 1 Tes 1, 2-10
Graduał Ps 43, 8-9
Liberasti nos, Domine, ex affligentibus nos : et eos, qui nos oderunt, confudisti. In Deo laudabimur tota die, et in nomine tuo confitebimur in saecula.
Ty nas, Panie, wybawiasz od nieprzyjaciół naszych. Bogiem się chlubić będziemy po wszystkie czasy, a Jego Imię wysławiać przez wieki.
Alleluja Ps 129, 1-2
De profundis clamavi ad te, Domine : Domine, exaudi orationem meam. Alleluia.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Alleluja.
Ewangelia Mt 13, 31-35
Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
Ofertorium Ps 129, 1-2
De profundis clamavi ad te, Domine : Domine, exaudi orationem meam : de profundis clamavi ad te, Domine.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie : Panie, wysłuchaj głos mój ; z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
Sekreta
Pro nostrae servitutis augmento sacrificium tibi, Domine, laudis offerimus : ut, quod immeritis contulisti, propitius exsequaris. Per Dominum nostrum...
Składamy Ci, Panie, tę ofiarę chwały, aby zwiększyć gorliwość w służbie Twojej, a w miłosierdziu Twoim daj nam doznać skutków tych darów, których nam udzieliłeś bez zasługi naszej. Przez Pana naszego...
Komunia Mk 11, 24
Amen, dico vobis, quidquid orantes petitis, credite, quia accipietis, et fiet vobis.
Zaprawdę wam powiadam: o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.
Po Komunii
Quaesumus, omnipotens Deus : ut, quos divina tribuis participatione gaudere, humanis non sinas subiacere periculis. Per Dominum nostrum...
Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby Ci, którym dozwalasz weselić się uczestnictwem w Boskich tajemnicach, podlegali ludzkim niebezpieczeństwom. Przez Pana naszego...
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