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BŁ. ALVARO DEL PORTILLO I DIEZ DE SOLLANO, BISKUPA
Msza wspólna o pasterzach, kolekta własna (zob. Congregatio de Cultu Divino et
Disciplina Sacramentorum, Prot. N. 529/14, 23 września 2014r.)
ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ez 34, 11. 23-24

Będę szukał moich owiec * i ustanowię nad nimi pasterza, który je będzie
prowadził. * Ja, Pan, będę ich Bogiem (O. W. Alleluja.)
KOLEKTA

Boże Ojcze miłosierny, który obdarzyłeś błogosławionego Alvaro,
biskupa, duchem prawdy i miłości, † prosimy Cię byśmy idąc za jego
przykładem, * pokornie angażowali się w zbawienną misję Kościoła.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które składamy na Twoim
ołtarzu w dzień błogosławionego Alvaro, † niech eucharystyczna
Ofiara wyjedna nam przebaczenie * i przyczyni się do Twojej chwały.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
ANTYFONA NA KOMUNIĘ

J 10, 11

Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (O. W. Alleluja.)
MODLITWA PO KOMUNII

Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, pokornie prosimy Cię,
Boże, † abyśmy za przykładem błogosławionego Alvaro, wyznawali
to, w co on wierzył, * i pełnili to, czego on nauczał. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg jest pasterzem swojego ludu

Ez 34, 11-16

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
To mówi Pan Bóg: « Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o
nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie
się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i
uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i
mroczne.
Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę
je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i
we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je
pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na
dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich.
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko, mówi
Pan Bóg.
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną
opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł
sprawiedliwie ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
2 Pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.
Refren.
1

3

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.
Refren.
5

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.
6

DRUGIE CZYTANIE
Posłannictwo głoszenia słowa Bożego

Kol 1, 24-29

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele
dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.
Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa:
mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego.
Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego
świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej
tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały.
Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego
człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w
Chrystusie. Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa
we mnie.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Dobry pasterz oddaje życie za owce

J 10, 11-16

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział:
« Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą,
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i
rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na
owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.
Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę
przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden
pasterz ».
Oto słowo Pańskie.

