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DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 
 
Bazylikę św. Krzyża, w której dziś Papież celebrował, nazywano nieraz «Święta Jerozolima». Nazwa ta 
uprzytamniała wiernym, że stanowią oni świętą i duchową Jerozolimę. Lud Syjoński i Państwo Boże dziś 
oczekuje z radością na przyjście swego króla. 
Chrystus, który objawił się w Jerozolimie, dziś również ukaże się nam podczas Ofiary świętej. Bądźmy zawsze 
gotowi służyć Mu w czystości serca. W tym celu św. Paweł w Lekcji wskazuje nam Pismo św., które jest źródłem 
pociechy i cierpliwości w znoszeniu udręk. Tylko stały i głębszy kontakt z Pismem św. da nam prawdziwe 
zrozumienie osoby Jezusa i Jego dzieła. 
Ewangelia stawia nam piękny przykład Jana Chrzciciela. On pierwszy najlepiej zrozumiał Chrystusa i z pokorą 
uznał Mesjasza. Pokora Chrystusa będzie zawsze zgorszeniem dla mądrych tego świata. Obyśmy widząc Go 
ubogiego w stajence i umęczonego na Krzyżu nie zgorszyli się, ale uznali w Nim naszego Króla i Pana. 
 

Introit: Iz 30, 30 

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas 
gentes: et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae 
in laetitia cordis vestri. 
Qui regis Israel, intende: qui deducis, velut ovem, 
Ioseph. Gloria Patri... Populus Sion... 

Ludu Syjoński, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody. 
Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się 
serce wasze. 
Ps 79, 2 Posłuchaj Pasterzu Izraela, który jak owce 
wiedziesz ród Józefa. Chwała Ojcu... Ludu Syjoński... 

Kolekta 

Excita, Domine, corda nostra ad praeparandas 
Unigeniti tui vias: ut per eius adventum, purificatis 
tibi mentibus servire mereamur. Qui tecum vivit, et 
regnat... 

Panie, wzbudź serca nasze do przygotowania dróg 
Jednorodzonemu Synowi Twojemu, abyśmy dzięki 
Jego przybyciu duszą czystą służyć Ci mogli. Który z 
Tobą żyje i króluje... 

Lekcja Rz 15, 4-13 

Fratres: Quæcúmque scripta sunt, ad nostram 
doctrínam scripta sunt: ut per patiéntiam et 
consolatiónem Scripturárum spem habeámus. Deus 
autem patiéntiæ et solácii det vobis idípsum sápere in 
altérutrum secúndum Iesum Christum: ut unánimes, 
uno ore honorificétis Deum et Patrem Dómini nostri 
Iesu Christi. Propter quod suscípite ínvicem, sicut et 
Christus suscépit vos in honórem Dei. Dico enim 
Christum Iesum minístrum fuísse circumcisiónis 
propter veritátem Dei, ad confirmándas promissiónes 
patrum: gentes autem super misericórdia honoráre 
Deum, sicut scriptum est: Proptérea confitébor tibi in 
géntibus, Dómine, et nómini tuo cantábo. Et íterum 
dicit: Lætámini, gentes, cum plebe eius. Et iterum: 
Laudáte, omnes gentes, Dóminum: et magnificáte 
eum, omnes pópuli. Et rursus Isaías ait: Erit radix 
Iesse, et qui exsúrget régere gentes, in eum gentes 
sperábunt. Deus autem spei répleat vos omni gáudio 
et pace in credéndo: ut abundétis in spe et virtúte 
Spíritus Sancti. 

Bracia: Wszystko, cokolwiek jest napisane, dla 
naszego pouczenia napisane jest, abyśmy przez 
cierpliwość i pociechę z Pism świętych nadzieję mieli. 
A Bóg cierpliwości i pociechy niech skłoni was do 
jednomyślności wzajemnej według Jezusa Chrystusa, 
abyście jednomyślnie i jednymi usty chwalili Boga i 
Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego 
przyjmujcie jedni drugich jako i Chrystus przyjął was 
ku chwale Bożej. 
Bo powiadam, że Chrystus stał się sługą żydów dla 
wierności Bożej i dla utwierdzenia obietnic Bożych. 
Poganie zaś wielbią Boga za miłosierdzie, jako 
napisane jest: «Dlatego wyznawać Cię będę wśród 
narodów, Panie, i imieniowi Twemu śpiewać będę». I 
znowu powiada: «Weselcie się narody z ludem Jego». 
Oraz: «Chwalcie Pana wszystkie narody, i wysławiajcie 
Go wszystkie ludy». I znowu Izajasz mówi: «Zjawi się 
potomek Jessego, który powstanie, aby panować nad 
narodami. W Nim narody pokładać będą nadzieję». A 
Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i 
pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei i mocy 
Ducha Świętego. 

Graduał Ps 49, 2-3, 5 

Ex Sion species decoris eius: Deus manifeste veniet. 
Congregate illi sanctos eius, qui ordinaverunt 
testamentum eius super sacrificia. 

Ze Syjonu rozbłyśnie cudna Jego chwała, Bóg się 
pojawi w jasności. Zgromadźcie przed Nim wybranych 
Jego, którzy wśród ofiar zawarli z Nim przymierze. 

Alleluja Ps 121, 1 

Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: in domum 
Domini ibimus. Alleluia. 

Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do 
domu Pańskiego. Alleluja. 
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Ewangelia Mt 11, 2-10 

In illo tempore: Cum audísset Ioánnes in vínculis 
ópera Christi, mittens duos de discípulis suis, ait illi: 
Tu es, qui ventúrus es, an alium exspectámus? Et 
respóndens Iesus, ait illis: Eúntes renuntiáte Ioánni, 
quæ audístis et vidístis. Cæci vident, claudi ámbulant, 
leprósi mundántur, surdi áudiunt, mórtui resúrgunt, 
páuperes evangelizántur: et beátus est, qui non fúerit 
scandalizátus in me. Illis autem abeúntibus, coepit 
Iesus dícere ad turbas de Ioánne: Quid exístis in 
desértum vidére? arúndinem vento agitátam? Sed 
quid exístis videre? hóminem móllibus vestitum? 
Ecce, qui móllibus vestiúntur, in dómibus regum sunt. 
Sed quid exístis vidére? Prophétam? Etiam dico vobis, 
et plus quam Prophétam. Hic est enim, de quo 
scriptum est: Ecce, ego mitto Angelum meum ante 
fáciem tuam, qui præparábit viam tuam ante te. 

Onego czasu: Jan usłyszawszy w więzieniu o dziełach 
Chrystusowych wysłał dwóch uczniów swoich i 
powiedział Mu: «Tyś jest, który masz przyjść, czy też 
innego czekamy?» A odpowiadając, Jezus rzekł im: 
«Idźcie, oznajmijcie Janowi, coście ślyszeli i widzieli. 
Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczeni, 
głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim 
głoszona jest Ewangelia, a błogosławiony, który się ze 
mnie nie zgorszy». 
A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do rzesz o 
Janie: «Coście wyszli widzieć na pustyni? Trzcinę 
chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy 
człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto ci, którzy 
w miękkie szaty się przyodziewają, w domach 
królewskich są. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? 
Oto Wam powiadam: I więcej niż proroka. Ten jest 
bowiem, o którym napisano: oto posyłam anioła mego 
przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą 
przed tobą». 

Ofertorium Ps 84, 7-8 

Deus, tu conversus vivificabis nos, et plebs tua 
laetabitur in te: ostende nobis, Domine, 
misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. 

Boże, Ty zwróciwszy się ku nam ożywisz nas, a lud 
Twój rozraduje się w Tobie. Okaż nam, Panie, 
miłosierdzie Twoje i daj nam Twoje zbawienie. 

Sekreta 

Placare, quaesumus, Domine, humilitatis nostrae 
precibus et hostiis: et ubi nulla suppetunt suffragia 
meritorum, tuis nobis succurre praesidiis. Per 
Dominum nostrum... 

Daj się przejednać, o Panie, modłami i ofiarami 
pokornych sług Twoich, a wobec braku zasług 
naszych, wspieraj nas łaską swoją. Przez Pana 
naszego... 

Prefacja (o Trójcy Przenajświętszej) 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos 
tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, 
Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito 
Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es 
Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in 
uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, 
revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu 
Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in 
confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in 
persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in 
maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli 
atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui 
non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus... 

Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i 
zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie 
czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty 
Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem 
Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością 
jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co 
bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej 
chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej 
różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i 
wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie 
jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają 
Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, 
którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc 
jednogłośnie: Święty, Święty, Święty... 

Komunia Ba 5, 5; 4, 36 

Ierusalem, surge, et sta in excelso, et vide 
iucunditatem, quae veniet tibi a Deo tuo. 

Jeruzalem, powstań, a wyjdź na miejsce wysokie i 
oczekuj wesela, które ci przyjdzie od Boga twego. 

Pokomunia 

Repleti cibo spiritualis alimoniae, supplices te, 
Domine, deprecamur: ut, huius participatione 
mysterii, doceas nos terrena despicere et amare 
caelestia. Per Dominum nostrum... 

Posileni pokarmem duchowym, najpokorniej błagamy 
Cię, Panie, abyś nauczył nas przez uczestnictwo w tej 
tajemnicy, gardzić tym co ziemskie, a miłować rzeczy 
niebieskie. Przez Pana naszego... 

 


