N.M. Panny Wspomożycielki Wiernych
W roku 1815 papież Pius VII po powrocie do Rzymu z pięcioletniej niewoli w Fontainebleau na podziękowanie
za opiekę Matki Bożej nad Kościołem ustanowił dzisiejsze święto dla miasta Rzymu i państwa kościelnego. W
roku 1959 na prośbę biskupów polskich święto zostało rozciągnięte na nasz kraj.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Syr 45,30; Ps 131,1

alve, sancta Parens, eníxa puérpera
Regem: qui cælum terrámque regit
in sǽcula sæculórum. Ps. Eructávit
cor meum verbum bonum: dico ego
ópera mea Regi. ℣. Glória Patri.

Witaj, Święta Rodzicielko, któraś wydała na świat
Króla, co niebem i ziemią włada na wieki wieków. (O.
W. Alleluja, alleluja.) Ps. Z mego serca płynie piękne
słowo; pieśń moją śpiewam dla Króla. ℣. Chwała
Ojcu.

Omnípotens et miséricors Deus, qui ad defensiónem
pópuli christiáni in beatíssima Vírgine María
perpétuum auxílium mirabíliter constituísti:
concéde propítius; ut, tali præsídio muníti certántes
in vita, victóriam de hoste malígno cónsequi
valeámus in morte. Per Dóminum nostrum.

Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dał nam w
Najśw. Maryi Pannie przedziwną pomoc dla obrony
ludu chrześcijańskiego, spraw łaskawie, abyśmy z
taką pomocą walcząc za życia, w chwili śmierci
zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem.
Przez Pana.

LEKCJA

Syr 24, 14-16

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Łk 1, 28.42

Ave, María, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta
tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.
(T.P. Allelúja.)

Zdrowaś, Maryjo, laski pełna, Pan z Tobą;
błogosławionaś
Ty
między
niewiastami
i
błogosławiony owoc żywota Twojego. (O. W.
Alleluja.)

SEKRETA
Pro religiónis christiánæ triúmpho hóstias
placatiónis tibi, Dómine, immolámus: quæ ut nobis
profíciant, opem auxiliátrix Virgo præstet; per
quam talis perfécta est victória. Per Dóminum.

Błagając o triumf religii chrześcijańskiej, składamy
Ci, Panie, ofiary, aby zaś one były dla nas skuteczne,
niechaj nas wesprze Dziewica Wspomożycielka,
dzięki której odniesiono tak wielkie zwycięstwo.
Przez Pana.

KOLEKTA

Od początku i przed wiekami jestem stworzona i aż do przyszłego wieku istnieć nie przestanę, a w świętym
mieszkaniu Mu posługiwałam. I tak na Syjonie jestem utwierdzona, i w świętym mieście podobnie spoczęłam, a
w Jeruzalem moje panowanie. I w narodzie czcigodnym zapuściłam korzenie, i w dziale Boga mego dziedzictwo
jego, a przebywanie moje w zgromadzeniu świętych.

ALLELUJA

Beáta viscera Maríæ Vírginis, quæ portavérunt ætérni
Patris Fílium. (T.P. Allelúja.)

Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które
nosiły Syna Ojca Przedwiecznego. (O. W. Alleluja.)

POKOMUNIA
Adésto, Dómine, pópulis, qui participatióne
Córporis et Sánguinis tui reficiúntur: ut, sanctíssima
tua Genetríce auxiliánte, ab omni malo et perículo
liberéntur, et in omni ópere bono custodiántur: Qui
vivis.

Wspomagaj, Panie, lud, który pokrzepiasz
uczestnictwem w Ciele i Krwi Twojej, i przy pomocy
Najświętszej Rodzicielki Twojej uwalniaj go od
wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i strzeż w
każdym dobrym poczynaniu: Który żyjesz.

Lb 17, 8; Łk 1, 28

Allelúja, allelúja. ℣. Virga Jesse flóruit: Virgo Deum
et hóminem génuit: pacem Deus réddidit, in se
reconcílians ima summis. Allelúja. ℣. Ave, María,
grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in
muliéribus. Allelúja.

EWANGELIA

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Alleluja, alleluja. ℣. Zakwitła różdżka Jessego:
Dziewica zrodziła Boga-Człowieka. Bóg światu
przywrócił pokój, jednocząc w sobie to co najniższe z
najwyższym. Alleluja. ℣. Zdrowaś, Maryjo, łaski
pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
niewiastami. Alleluja.

Łk 11, 27-28

Onego czasu: Gdy Jezus mówił do rzesz, pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do Niego:
«Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, któreś ssał». A On rzekł: «Raczej ci są błogosławieni, którzy
słuchają słowa Bożego i strzegą go».
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