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VERBUM DOMINI

Lectio Epístolæ beati Pauli Apostoli ad Romános
Rom 13:11-14.
Fatres: Scientes, quia hora est iam nos de somno súrgere. Nunc enim própior est nostra salus,
quam cum credídimus. Nox præcéssit, dies autem appropinquávit. Abiiciámus ergo ópera
tenebrárum, et induámur arma lucis. Sicut in die honéste ambulémus: non in comessatiónibus
et ebrietátibus, non in cubílibus et impudicítiis, non in contentióne et æmulatióne: sed induímini
Dóminum Iesum Christum.
R. Deo gratias
Bracia: Wiecie, że pora nam już powstać ze snu. Teraz bowiem bliższe jest zbawienie nasze niż
wówczas, gdyśmy uwierzyli. Noc już minęła i przybliżył się dzień. Odrzućmyż tedy uczynki
ciemności i przywdziejmy zbroję światła. Jako w świetle dnia postępujmyż szlachetnie, nie w
ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i wszeteczeństwie, nie w zwadzie i zazdrości. Lecz
przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa.

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi Domine!

Luc 21:25-33.
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Erunt signa in sole et luna et stellis, et in terris
pressúra géntium præ confusióne sónitus maris et flúctuum: arescéntibus homínibus præ timóre
et exspectatióne, quæ supervénient univérso orbi: nam virtútes coelórum movebúntur. Et tunc
vidébunt Fílium hóminis veniéntem in nube cum potestáte magna et maiestáte. His autem fíeri
incipiéntibus, respícite et leváte cápita vestra: quóniam appropínquat redémptio vestra. Et dixit
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illis similitúdinem: Vidéte ficúlneam et omnes árbores: cum prodúcunt iam ex se fructum, scitis,
quóniam prope est æstas. Ita et vos, cum vidéritis hæc fíeri, scitóte, quóniam prope est regnum
Dei. Amen, dico vobis, quia non præteríbit generátio hæc, donec ómnia fiant. Coelum et terra
transíbunt: verba autem mea non transíbunt.
R. Laus tibi, Christe!
Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na
ziemi ucisk narodów wśród zamieszania, szumu morskiego i nawałności. Gdy ludzie drętwieć
będą ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce
niebieskie poruszone będą. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z
mocą wielką i majestatem. A gdy się to dziać pocznie, patrzcie, a podnoście głowy wasze, bo
się przybliża odkupienie wasze». I powiedział im przypowieść: «Spojrzyjcie na drzewo figowe i
na wszystkie drzewa. Gdy już z siebie owoc wydają, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, skoro
ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam,
nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje
nie przeminą».

Homilia świętego Grzegorza, Papieża, Homilia 1. na Ewangelię
Nasz Pan i Odkupiciel, pragnąc nas zastać przygotowanymi na swoje przyjście, zapowiada,
jakie nieszczęścia spadną na chylący się ku upadkowi świat, który stara się powstrzymać nas
od miłowania Boga. Oznajmia nam, jakie klęski poprzedzą zbliżający się koniec, abyśmy nie
chcąc bać się Boga w czasie pokoju, przynajmniej lękali się ze skruchą jego bliskiego sądu i
kary.
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