św. Mari i Magdaleny, pokutn icy
22. li pca
Liturgia łacińska utożsamia Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o której opowiada św. Łukasz, i z siostrą Łazarza. Maria
Magdalena należała do grupy niewiast, które dbały o doczesne potrzeby Chrystusa i Apostołów. Była obecna przy śmierci
Zbawiciela na Kalwarii, a w dzień zmartwychwstania została zaszczycona pierwszym zjawieniem Zmartwychwstałego. Na
przykładzie św. Marii Magdaleny widzimy, że droga świętości jest otwarta także przed grzesznikami.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 118, 95-96.1

e exspectavérunt peccatóres,
ut pérderent me: testimónia
tua, Dómine, intelléxi: omnis
consummatiónis vidi finem:
latum mandátum tuum nimis.
Ps. Beáti immaculáti in via: qui
ámbulant in lege Dómini.

Czekali na mnie grzesznicy, ażeby mnie
zgubić, a ja pojęłam Twoje nakazy: widziałam,
że ma granice wszelka doskonałość, nakaz
Twój sięga najdalej.

℣. Glória Patri.

Ps. Błogosławieni, których droga jest
niepokalana: którzy postępują zgodnie z
prawem Pana.
℣. Chwała Ojcu

KOLEKTA
Beátæ Maríæ Magdalénæ, quǽsumus, Dómine,
suffrágiis adjuvémur: cujus précibus exorátus,
quatriduánum fratrem Lázarum vivum ab
ínferis resuscitásti: Qui vivis.

Prosimy Cię, Panie, niechaj nas wspiera
pośrednictwo świętej Marii Magdaleny, której
prośbami ubłagany wskrzesiłeś jej brata
Łazarza, od czterech dni już pochowanego:
Który żyjesz.

LEKCJA

Pnp 3, 2-5; 8,6-7

GRADUAŁ

Ps 44, 8

Dilexísti justítiam, et odísti iniquitátem. ℣.
Proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo
lætítiæ.

Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz
nieprawości. ℣. Dlatego Bóg, twój Bóg,
namaścił Cię olejkiem wesela.

ALLELUJA

Ps 44, 3

Allelúja, allelúja. ℣. Diffúsa est grátia in lábiis
tuis: proptérea benedíxit te Deus in ætérnum.
Allelúja

Alleluja, Alleluja. ℣. Wdzięk rozlał się na
twoich wargach, przeto Bóg pobłogosławił cię
na wieki. Alleluja.

EWANGELIA

Łk 7, 36-50
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ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 44, 10

Fílić regum in honóre tuo, ástitit regína a
dextris tuis in vestítu deauráto, circúmdata
varietáte.

Córki królewskie idą Ci naprzeciw, po Twojej
prawicy stoi królowa strojna w złoto i szatę
wzorzystą.

SEKRETA
Múnera nostra, quǽsumus. Dómine, beátæ
Maríæ Magdalénæ gloriósa mérita tibi reddant
accépta:
cujus
oblatiónis
obséquium
unigénitus Fílius tuus cleménter suscépit
impénsum: Qui tecum vivit et regnat.

Prosimy Cię, Panie, niech dary nasze będą
Tobie miłe dzięki chwalebnym zasługom
świętej Marii Magdaleny, której ofiarną
posługę łaskawie przyjął Jednorodzony Syn
Twój: Który z Tobą.

KOMUNIA

Ps 118, 121-122.128

Feci judícium et justítiam, Dómine, non
calumniéntur mihi supérbi: ad ómnia mandáta
tua dirigébar, omnem viam iniquitátis odio
hábui.

Przestrzegałam prawa i sprawiedliwości, niech
nie ciemiężą mnie pyszni; stosowałam się do
wszystkich przykazań Twoich, nienawidziłam
wszelkiej drogi nieprawej.

POKOMUNIA
Sumpto, quǽsumus, Dómine, único ac salutári
remédio, Córpore et Sánguine tuo pretióso: ab
ómnibus malis, sanctæ Maríæ Magdalénæ
patrocíniis, eruámur: Qui vivis et regnas.

Przyjąwszy jedyny zbawienny lek, Ciało Twoje
i Krew Najdroższą, prosimy Cię, Panie: niech
nas opieka świętej Marii Magdaleny wyrwie od
wszelkich nieszczęść: Który żyjesz.
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