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VERBUM DOMINI

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corinthios.
1 Cor 5:7-8
Fatres: Expurgáte vetus ferméntum, ut sitis nova conspérsio, sicut estis ázymi. Etenim Pascha
nostrum immolátus est Christus. Itaque epulémur: non in ferménto véteri, neque in ferménto
malítiae et nequitiæ: sed in ázymis sinceritátis et veritátis.
R. Deo gratias
Bracia: Uprzątnijcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, jako też przaśni jesteście.
Albowiem na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus. Świętujmy tedy nie w starym kwasie
ani też w kwasie złości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy.

Sequéntia ✝ sancti Evangélii secúndum Marcum.
R. Gloria tibi Domine!
Marc 16:1-7.
In illo témpore: María Magdaléne et María Iacóbi et Salóme emérunt ut úngerent Iesum. Et
valde mane una sabbatórum, veniunt ad monuméntum, orto iam sole. Et dicébant ad ínvicem:
Quis revólvet nobis lápidem ab óstio monuménti? Et respiciéntes vidérunt revolútum lápidem.
Erat quippe magnus valde. Et introëúntes in monuméntum vidérunt iúvenem sedéntem in
dextris, coopértum stola cándida, et obstupuérunt. Qui dicit illis: Nolíte expavéscere: Iesum
quae ritis Nazarénum, crucifíxum: surréxit, non est hic, ecce locus, ubi posuérunt eum. Sed ite,
dícite discípulis eius et Petro, quia præcédit vos in Galilae am: ibi eum vidébitis, sicut dixit vobis.
R. Laus tibi, Christe!
Onego czasu: Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i
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namaścić Jezusa. I bardzo rano w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło
słońce. A mówiły do siebie: «Któż nam odsunie kamień od drzwi grobowca?» I spojrzawszy,
ujrzały kamień odsunięty. Był bowiem bardzo wielki. A wszedłszy do grobowca, ujrzały
młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się. Ale on rzekł
im: «Nie lękajcie się, szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego: powstał, nie masz Go
tu, oto miejsce, gdzie Go złożono. Ale idźcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was
uprzedza do Galilei: tam Go ujrzycie, jako wam powiedział».
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