ŚW. ANNY, MATKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
26. lipca
Sława dziecka spływa na jego rodziców. Kult św. Anny jest przedłużeniem naszej czci dla Najświętszej Maryi
Panny. Rozpoczął się od na Wschodzie, skąd przeszczepili go na Zachód krzyżowcy. Matki chrześcijańskie czczą
św. Annę jako swoją patronkę.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 44, 2

audeámus omnes in Dómino,
diem festum celebrántes sub
honóre beátæ Annæ: de cujus
sollemnitáte gaudent Angeli et
colláudant Fílium Dei. Ps.
Eructávit cor meum verbum
bonum: dico ego ópera mea Regi. ℣. Glória
Patri.

Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc
uroczystość ku czci świętej Anny; z Jej
uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają
Syna Bożego. Ps. Z mego serca płynie piękne
słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla. ℣.
Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Deus, qui beátæ Annæ grátiam conférre
dignatus es, ut Genetrícis unigéniti Fílii tui
mater effici mererétur: concéde propítius; ut,
cujus sollémnia celebrámus, ejus apud te
patrocíniis adjuvémur. Per eúndem Dóminum.

Boże, który raczyłeś udzielić świętej Annie tej
łaski, że stała się matką Rodzicielki Twego
Jednorodzonego Syna; spraw łaskawie, abyśmy
obchodząc jej uroczystość, doznali jej
orędownictwa u Ciebie. Przez tegoż Pana.

LEKCJA

Prz 31, 10-31

Mężną niewiastę któż znajdzie? Jej wartość daleko ponad ostatnie granice! Serce jej męża ufność w
niej posiada, a zysków mu nie zabraknie. Świadczy mu to, co dobre, a nie złe, po wszystkie dni jego
życia.
Poszukała wełny i lnu i przemyślnie pracowała rękoma swymi. Stała się jako okręt kupiecki, co z
dala chleb swój przywozi. Wstała jeszcze wśród nocy i żywność rozdała domownikom, a pokarm
swoim służącym. Pomyślała o roli i nabyła ją, z owocu swych rąk zasadziła winnicę. Biodra swe
męstwem opasała i umocniła swe ramię. Skosztowała i przekonała się, że dobre jest jej zajęcie:
pochodnia jej nocą nie zgaśnie. Sięgnęła ręką po trudne zajęcia, a palce Jej ujęły wrzeciono.
Nieszczęśliwemu otwarła swą rękę, wyciągnęła swe dłonie ku biedakowi. Dla domu swego ochłody
lękać się nie będzie: wszyscy bowiem jej domownicy podwójnie są odziani. Zwierzchnią szatę
sporządziła sobie: bisior i purpura to jej odzienie. Mąż jej jest znany wśród bram, gdy ze starszymi
okręgu zasiędzie. Tkaninę uczyniła i sprzedała, i dostarczyła pas Chananejczykowi. Moc i
dostojność jej szatą, i śmieje się na myśl o dniu ostatnim. Usta swe dla mądrości otwiera, a
językiem jej rządzi prawo łagodności. Myślała o ścieżkach domu swego, a chleba bezczynnie nie
jadła.
Powstali synowie jej i najszczęśliwszą orzekli. I mąż jej również ją pochwalił: „Wiele córek
zgromadziło skarby: tyś je wszystkie przeszła”. Zawodny jest wdzięk i próżna jest piękność:
niewiasta, co Boga się boi — ta dozna pochwały. Dajcie jej z owocu jej rąk, a dzieła jej niech ją
chwalą w bramach.

GRADUAŁ

Ps 44, 8

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

Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz
nieprawości. ℣. Dlatego Bóg, twój Bóg,
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lætítiæ.

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

Mt 13, 44-52

Onego czasu: Powiedział Jezus uczniom swoim tę przypowieść: „Podobne jest Królestwo
Niebieskie do skarbu ukrytego w roli, który, gdy znalazł człowiek, skrył, a przejęty radością idzie i
sprzedaje wszystko, co ma, a kupuje ową rolę.
Również podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi, poszukującemu pięknych pereł.
A znalazłszy jedną perłę kosztowną, poszedł i sprzedał wszystko, co miał, i nabył ją.
Również podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby
wszelkiego rodzaju. I wyciągnąwszy ją, gdy była pełna, i usiadłszy na brzegu, dobre powybierali
do naczyń, a złe precz wyrzucili.
Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą Aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, i wrzucą
ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?” Mówią
Mu: „Tak”.
Rzekł im: „Przeto każdy uczony w Piśmie, biegły w nauce o Królestwie Niebieskim, podobny jest
do człowieka gospodarza, który dobywa ze skarbca swego rzeczy nowe i stare”.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 44, 10

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

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

SEKRETA
Sacrifíciis præséntibus, quǽsumus, Dómine,
placatus inténde: ut per intercessiónem beátæ
Annæ, quæ Genetrícis Fílii tui, Dómini nostri
Jesu Christi, mater éxstitit, et devotióni
nostræ profíciant et salúti. Per eúndem
Dóminum.

Prosimy Cię Panie, wejrzyj łaskawie na tę
ofiarę: aby za wstawiennictwem św. Anny,
która stała się matką Rodzicielki Syna Twego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, przyczyniła
się do wzrostu naszej pobożności i wyjednała
nam zbawienie. Przez tegoż Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

44, 3

Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea
benedíxit te Deus in ætérnum, et in sǽculum
sǽculi.

Wdzięk rozlał się na twoich wargach, przeto
Bóg pobłogosławił cię na wieczne czasy.

POKOMUNIA
Coeléstibus sacraméntis vegetáti, quǽsumus,
Dómine, Deus noster: ut, intercessióne beátæ
Annæ, quam Genetrícis Fílii tui matrem esse
voluísti, ad ætérnam salútem perveníre
mereámur. Per eúndem Dóminum.

Prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy
pokrzepieni niebieskim Sakramentem, za
przyczyną św. Anny, która z woli Twojej była
matką Rodzicielki Syna Twego, mogli dojść do
wiecznego zbawienia. Przez tegoż Pana.
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