NAJĝWIĉTSZEJ MARYI PANNY
MARII ĝNIEĩNEJ
PRZYCZYNY NASZEJ RADOĝCI
Formularz mszalny zatwierdzony przez Ks. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski w dniu
13.03.1985 r. N.0521/85/P na dzieĔ 5. sierpnia oraz jako wotywa dla pielgrzymów przybywających do
Sanktuarium na Górze Iglicznej.

ANTYFONA NA WEJĝCIE
Moje serce cieszyü siĊ bĊdzie z Twojej pomocy,
bĊdĊ Ğpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
albo
Raduj siĊ, Maryjo, łaski pełna Pan z tobą, błogosławiona jesteĞ miĊdzy
niewiastami i błogosławiony owoc Īywota Twojego.
albo
Ogromnie siĊ weselĊ w Panu, dusza moja raduje siĊ w Bogu moim, bo mnie
przyodział w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwoĞci, jak
oblubienicĊ strojną w swe klejnoty.

KOLEKTA

BoĪe, Ty sprawiłeĞ, Īe za współdziałaniem Dziewicy
Maryi, Matki Twojego Syna, radoĞü odkupienia stała siĊ
udziałem wszystkich ludzi, * daj nam prosimy, tak
naĞladowaü jej oddanie siĊ Tobie, * abyĞmy doszli do
radoĞci wiecznej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, * który z Tobą Īyje i króluje w jednoĞci
Ducha ĝwiĊtego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
MODLITWA NAD DARAMI

Spraw Panie, aby Ofiara, którą składamy, stała siĊ za
przyczyną NajĞwiĊtszej Maryi Panny,* zadatkiem naszych
wiekuistych radoĞci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 prefacja o NMP, nr 55, w mszach wotywnych: oddając czeĞü, albo
2 prefacja o NMP, nr 56.
ANTYFONA NA KAMUNIĉ
Raduje siĊ duch w Bogu, moim Zbawcy, gdyĪ wielkie rzeczy uczynił
mi Wszechmocny.
MODLITWA PO KOMUNII

Posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna, prosimy CiĊ
Panie, * abyĞmy pod opieką Maryi Przyczyny Naszej
RadoĞci, ochotnie pełnili Twoją wolĊ* i dawali Ğwiadectwo
radosnej prawdzie Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEēSTWO

Bóg, który odkupił Ğwiat przez swojego Syna, zrodzonego
z Maryi Dziewicy,* niech was obdarzy swoim
błogosławieĔstwem.
W. Amen.
Niech was zawsze strzeĪe Maryja Dziewica,* która
zrodziła dawcĊ Īycia.
W. Amen.
Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby oddaü czeĞü
Marii ĝnieĪnej, Przyczynie Naszej RadoĞci,* niech Bóg
udzieli prawdziwej radoĞci i szczĊĞcia wiecznego.
W. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,* Ojciec i Syn, †
i Duch ĝwiĊty.
W. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 61.9-11

Ogromnie siĊ weselĊ w Panu

Czytanie z KsiĊgi proroka Izajasza.
PlemiĊ ich bĊdzie znane wĞród narodów i miĊdzy
ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, Īe
oni są szczepem błogosławionym Pana.
Ogromnie siĊ weselĊ w Panu, dusza moja raduje siĊ
w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył
mnie płaszczem sprawiedliwoĞci, jak oblubieĔca, który
wkłada zawój, jak oblubienicĊ strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia
swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, Īe siĊ rozpleni
sprawiedliwoĞü i chwała wobec wszystkich narodów.
Oto słowo BoĪe.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1 b)
Refren:

Całym swym sercem radujĊ siĊ w Panu.

1 Raduje

siĊ me serce w Panu,*
moc moja ku Panu siĊ wznosi.
Rozwarły siĊ me usta na wrogów moich,*
gdyĪ cieszyü siĊ mogĊ Twoją pomocą.
Refren.

4 Łuki

siłaczy siĊ łamią,*
słabi przepasują siĊ mocą,
5 Za chleb najmują siĊ syci, a odpoczywają głodni,*
niepłodna rodzi siedmioro, a wiĊdnie bogata w dzieci.
Refren.

Pan daje Ğmierü i Īycie,*
w grób wtrąca i zeĔ wywodzi.
7 Pan uboĪy i wzbogaca,*
poniĪa i wywyĪsza.
6 To

Refren.

8Z

pyłu podnosi biedaka,*
z barłogu dĨwiga nĊdzarza,
by go wĞród ksiąĪąt posadziü.*
by daü mu stolicĊ chwały.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Ga 4. 4-7

Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu ĞwiĊtego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby
wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyĞmy mogli
otrzymaü przybrane synostwo.
Na dowód tego, Īe jesteĞcie synami, Bóg wysłał do serc
naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze!".
A zatem nie jesteĞ juĪ niewolnikiem, lecz synem. JeĪeli zaĞ
synem, to i dziedzicem z woli BoĪej.
Oto słowo BoĪe.

ĝPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja,

Łk 1, 45

alleluja, alleluja.

Błogosławiona jesteĞ, Panno Maryjo, która uwierzyłaĞ,
Īe spełnią siĊ słowa powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja,

alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 1. 39-47

Nawiedzenie ĞwiĊtej ElĪbiety

+ Słowa Ewangelii według ĞwiĊtego Łukasza.
W tym czasie Maryja wybrała siĊ i poszła z poĞpiechem
w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do
domu Zachariasza i pozdrowiła ElĪbietĊ. Gdy ElĪbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło siĊ dzieciątko
w jej łonie, a Duch ĝwiĊty napełnił ElĪbietĊ. Wydała ona
okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteĞ miĊdzy
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
A skądĪe mi to, Īe Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło siĊ z radoĞci dzieciątko w moim łonie.
Błogosławiona jesteĞ któraĞ uwierzyła, Īe spełnią siĊ słowa
powiedziane Ci od Pana."
Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana,
i raduje siĊ duch mój w Bogu, moim Zbawcy".
Oto słowo PaĔskie

