Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
Głównej Patronki Polski
Naród Polski wiele razy doświadczył w ciągu swoich dziejów opieki Matki Bożej. Moc Jej orędownictwa zajaśniała
szczególnie w czasie tzw. «potopu». Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz dnia 1 kwietnia
1656 roku uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. W roku 1924 na prośbę
biskupów polskich papież Pius XI ustanowił specjalne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je
obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dnia 3 sierpnia 1962 roku Ojciec św. Jan XXIII ustanowił
Najświętszą Maryję Pannę Królowe Polski główną Patronką kraju razem ze świętymi Biskupami i Męczennikami
Wojciechem i Stanisławem. Teksty mszalne wysławiają opiekę Maryi nad naszym narodem i proszą o dalszą Jej pomoc.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 44, 2

audeamus omnes in Domino, diem
festum celebrantes sub honore
beatae Mariae Virginis, de cuius
solemnitate gaudent Angeli, et
collaudant Filium Dei, alleluia,
alleluia.
Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera
mea Regi. ℣. Glória Patri.

Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc dzień
święty ku czci Najświętszej Maryi Panny. Z
uroczystości jej radują się Aniołowie i wielbią Syna
Bożego, alleluja, alleluja.
Wydobyło serce moje mowę dobrą, opowiem ja
dzieła swoje Królowi.. ℣. Chwała Ojcu.

KOLEKTA
Omnipotens et misericors Deus, qui ad defensionem
populi nostri in beatissima Virgine Maria, mirabile
nobis auxilium constituisti: concede propitius; ut,
tali praesidio muniti, certantes in vita, victoriam de
hoste maligno consequi valeamus in morte. Per
Dóminum nostrum.

Wszechmocny i miłosierny Boże! Ku obronie narodu
naszego ustanowiłeś dla nas przedziwną pomoc w
Najświętszej Maryi Pannie, spraw miłościwie,
abyśmy taką opieka wsparci, walcząc za życia, przy
śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad szatanem.

LEKCJA

Jdt 13, 22.23-25

Pobłogosławił Cię Pan swoją mocą, bo przez Cię wniwecz obrócił naszych nieprzyjaciół. Błogosławionaś Ty,
Córko, przez Pana Boga wysokiego nad wszystkie niewiasty na ziemi. Błogosławiony Pan, który stworzył niebo
i ziemię. Bo dziś imię Twe tak wsławił, iż chwała Twa nigdy nie zejdzie z ust ludzi, którzy pomni będą na wieki
mocy Pańskiej. Dla nich to samej siebie nie szczędziłaś z powodu utrapienia i udręki rodu Twojego, lecz
zapobiegłaś upadkowi przed obliczem Boga naszego.

ALLELUJA

Pnp 6,3.9; Jdt 13,22

Alleluia, alleluia. Tota formosa et suavis es, filia Sion,
pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum
acies ordinata. Alleluia. Benedixit te Dominus in
virtute sua, quia per te ad nihilum redegit inimicos
nostros. Alleluia.

Alleluja, alleluja. Cała ozdobna i pełna wdzięku
jesteś, Córo Syjońska, piękna jako księżyc, wybrana
jak słońce, strach wzbudzająca niby wojsko w szyku
bojowym. Alleluja. Pobłogosławił Cię Pan potęgą
swoją, bo przez Ciebie w niwecz obrócił
nieprzyjaciół naszych. Alleluja.
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EWANGELIA

J 19, 25-27

Onego czasu: Pod krzyżem Jezusowym stała Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria
Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do Matki swojej:
«Niewiasto, oto syn Twój!». Potem rzekł uczniowi: «Oto Matka twoja!» I od onej godziny wziął ją uczeń pod
swoją opiekę.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Jer 18,20

Recordare, Virgo Mater, in conspectu Dei, ut
loquaris pro nobis bona, et ut avertat
indignationem suam a nobis, alleluia.

Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, abyś
prosiła dla nas o dobro i odwrócenie od nas
zagniewania Jego, alleluja.

SEKRETA
Suscipe, Domine, munus, quod Tibi offerimus,
memoriam recolentes piissimae Virginis Mariae,
quae consolatur nos in omni tribulatione nostra: et
praesta; ut mens nostra superna lumine Sancti
Spiritus irradiata, terrena despiciat, et ad celestia
semper aspiret. Per Dóminum nostrum.

Przyjmij, Panie, ofiarę, składaną Tobie ku uczczeniu
Pamięci Najłaskawszej Maryi Panny, która nas
pociesza we wszelkim utrapieniu naszym i spraw,
by umysł nasz z góry opromieniony światłem
Ducha Świętego gardził dobrami ziemskimi, a do
niebieskich zawsze podążał. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Regina Mundi dignissima, Maria Virgo perpetua,
intercede pro nostra pace et salute, que genuisti
Christum Dominum, Salvatorem omnium, alleluia.

Królowo świata przedostojna, Maryjo Panno
wieczna, któraś porodziła Chrystusa Pana, zbawcę
wszystkich, proś dla nas o pokój i zbawienie, alleluja.

POKOMUNIA
Deus, qui nobis Beatam Virginem Mariam singulare
Patronam dedisti: concede propitius; ut, sacris tuis
donis satiati, praesidio eiusdem Beate Virginis
Mariae in omnibus adversitatibus nostris
perfruamur. Per Dóminum nostrum.

Boże, któryś nam dał Najświętszą Pannę Maryję za
szczególną Patronkę, spraw miłościwie, abyśmy
posileni Twoimi darami przeświętymi, korzystali we
wszelkich przeciwnościach z opieki tej najświętszej
Panny Maryi. Przez Pana.
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