
Propria – teksty własne Mszy Świętej

na konsekrację kościoła i jej rocznicę
 
4. Introit
 

Terribilis est locus iste: hic domus  Dei
est et porta cœli: et vocabitur  aula Dei.

Ps. 83. 2, 3. Quam dilecta tabernacula
tua, Domine, virtutum! Concupiscit, et
deficit anima mea in atria Domini. Gloria
Patri... Terribilis est ...

Bojaźnią przejmuje to miejsce: bo tu jest
dom Boży i brama niebios, i zwać się
będzie mieszkaniem Boga.
Ps. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie
Zastępów! Wzdycha i tęskni dusza moja
do przedsionków Pańskich. Chwała
Ojcu… Bojaźnią przejmuje...

7. Kolekta – Modlitwa Kościoła
 

Deus, qui nobis per síngulos annos
huius sancti templi tui consecratiónis
réparas diem, et sacris semper
mystériis repæséntas incólumes:
exáudi preces pópuli tui, et præsta; ut,
quisquis hoc templum benefícia
petitúrus ingréditur, cuncta se
impetrásse lætétur.
Per Dominum nostrum

Boże, Ty co roku odnawiasz dzień
konsekracji tej świątyni Twojej, a nam
dozwalasz w zdrowiu brać udział w
świętych misteriach, wysłuchaj próśb
Swego ludu i spraw, niech każdy, kto
wejdzie do tej świątyni, by się modlić o
dobrodziejstwa, raduje się z wysłuchania
wszystkich próśb.
Przez Pana naszego...

 
8. Lekcja
 

 
9. Graduał i Alleluja
 

Locus iste a Deo factus est,
inæstimábile sacraméntum,
irreprehensíbilis est.
V. Deus, cui astat Angelórum chorus,
exáudi preces servórum tuórum.

Allelúia, allelúia
Adorábo ad templum sanctum tuum: et
confitébor nómini tuo. Allelúia.

Bóg uczynił z tego miejsca bez skazy
bezcenny znak swojej obecności.
V. Boże, którego otacza chór Aniołów,
wysłuchaj próśb sług Swoich.

 
Alleluia. alleluia.
Upadnę na twarz w świętym przybytku
Twoim i będę sławił Twe imię. Alleluia.

 
11. Ewangelia
 

 
14. Ofertorium
 



Dómine Deus, in simplicitáte cordis mei
lætus óbtuli univérsa; et pópulum tuum,
qui repertus est, vidi cum ingénti
gáudio: Deus Israël, custódi hanc
voluntátem, alleluia

 Panie Boże, w szczerości serca mego
ochotnie ofiarowałem wszystko.
Widziałem również Twój lud zebrany z
wielkim weselem. Boże Izraela,
zachowaj tę dobrą wolę, alleluia.

 
22. Sekreta
 

Annue, quaesumus, Dómine, précibus
nostris: (ut, huius, cuius anniversarium
dedicationis diem celebramus, ambitum
continemur, plena Tibi, atque perfecta
corporis et animae devotione
placeamus); ut, dum hæc vota
præséntia réddimus, ad ætérna
praemia, te adiuvánte, perveníre
mereámur.
Per Dominum nostrum

Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj modlitwy
nasze (abyśmy wszyscy zebrani w tej
świątyni, której rocznicę konsekracji
obchodzimy, podobali się Tobie przez
zupełne i doskonałe oddanie duszy i
ciała), a gdy Ci składamy te dary
doczesne, spraw, byśmy doszli do
wiecznej nagrody.
Przez Pana naszego...

 
23. Prefacja
 

 
39. Komunia
 

Domus mea domus oratiónis vocábitur,
dicit Dóminus: in ea omnis, qui pétii,
accipit; et qui quærit, invénit; et pulsánti
aperiétur.

Dom mój będzie nazwany domem
modlitwy, mówi Pan. Każdy, kto w nim
prosi, otrzymuje; a kto szuka, znajduje;
a kołaczącemu będzie otworzone.

 
40. Pokomunia
 

Deus, qui de vivis et electis lapídibus
ætérnum maiestáti tuæ praeparas
habitáculum: auxiliáre pópulo tuo
supplicánti; ut, quod Ecclésiæ tuæ
corporálibus próficit spátiis, spirituálibus
amplificétur augméntis.
Per Dominum nostrum

Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni
przygotowujesz Swemu majestatowi
wiekuisty przybytek, wspomóż lud Twój,
który kornie Cię błaga, aby materialne
pomnożenie budowli Twego Koscioła
przyczyniło się do wzrostu duchowego.
Przez Pana naszego...
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