BŁOGOSŁAWIONA
MARIA ELŻBIETA HESSELBLAD
DZIEWICA
Błogosławiona Maria Elżbieta Hesselblad urodziła się w Fåglavik w Szwecji
1870 roku. Została ochrzczona w Kościele luterańskim a w 1902 roku przyjęła
wiarę katolicką. Za przykładem swojej j rodaczki, św. Brygidy, zamieszkała w
Rzymie, w tym samym domu gdzie żyła i zmarła szwedzka święta. Za pozwoleniem
Papieża Piusa X, założyła Zakon Sióstr Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy.
Zmarła w 1957 roku. Jej życie cechowała wielka miłość do Boga i troska o
jedność Kościoła szczególnie w krajach Europy Północnej.
Została Beatyfikowana przez Papieża Jana Pawła II 9 kwietnia w Roku
Jubileuszowym 2000.

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,
który Pan przygotował ci na wieki. (O.W. Alleluja)

KOLEKTA
Wszechmogący i miłosierny Boże,
który przez Ducha Świętego
kierowałeś błogosławioną Marię Elżbietę Hesselblad,
naśladującą Świętą Brygidę
do pełni życia w wierze katolickiej,
spraw, abyśmy za jej przykładem i za jej wstawiennictwem,
ukochali gorąco krzyż Chrystusa
i ofiarowali nasze życie za jedność Kościoła.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI
Panie Boże, przyjmij dary, które pokornie Ci składamy obchodząc
wspomnienie błogosławionej Marii Elżbiety, dziewicy,
Spraw przez niepokalaną Ofiarę, abyśmy nieustannie płonęli
czystą i świętą miłością ku Tobie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
PREFACJA
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne,
abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wysławiali,
Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
W Świętych, którzy oddali się Chrystusowi
ze względu na Królestwo niebieskie,
wychwalamy Twoją cudowną opatrzność.
Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości
i pozwalasz im kosztować darów,
których nam udzielisz w przyszłym świecie.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi
Wysławiamy Ciebie,
Razem z nimi wołając.

ANTYFONA NA KOMUNIE
Dziewica roztropna
obrała najlepszą cząstkę,
której nie będzie pozbawiona

Lk. 10,42

MODLITWA PO KOMUNII
Panie, nasz Boże,
w dniu wspomnienia błogosławionej Marii Elżbiety,
posiliłeś nas Chlebem eucharystycznym,
pokornie Cię prosimy,
odpuść nam grzechy,
obdarz nas zdrowiem duszy i ciała,
abyśmy wsparci Twoją łaską osiągnęli wieczną chwałę.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

LEKCJONARZ

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.
Oz 2,14-15.19-20

Tak mówi Pan:
„Na pustynię chcę ją wyprowadzić
i mówić do jej serca.
I będzie Mi tam uległa
jak za dni swej młodości,
gdy wychodziła z egipskiego kraju.
I poślubię cię sobie na wieki,
poślubię przez sprawiedliwość i prawo,
przez miłość i miłosierdzie.
Poślubię cie sobie przez wierność,
a poznasz Pana”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Z Ps 44

Refren: Chrystus przychodzi, wyjdźcie na spotkanie.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Refren

Córka królewska wchodzi pełna chwały,
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Refren

Z weselem ją wiodą i w uniesieniu:
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców,
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

Refren

ALBO PIERWSZE CZYTANIE W OKRESIE WIELKANOCNYM

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostola
3,14.20-22

To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek
stworzenia Bożego.
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój glos i drzwi
otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem
i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
Kto ma uszy, niechaj usłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Z Ps 22

Refren: Błogosławieni, wezwani na ucztę Baranka.
Albo:

Refren: Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren

Refren

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moja pociechą.

Refren

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełen po brzegi.

Refren

Dobroć i laska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Refren

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostola do
Karyntian
12,31-13,13

Bracia: starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze
doskonalszą. Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów, a miłości bym
nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i
posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry
przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił
na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka
poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z
niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko
przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo
jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po
części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś
przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się
tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno: wtedy zaś zobaczymy
twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał
tak, jak i zostałem poznany.
Tak wiec trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; z nich zaś największa
jest miłość.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 J 4,8.12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Wielkim Poście

Chwała tobie Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Bóg jest miłością;
jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
17,20-26

Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: ”Ojcze, nie tylko za nimi
proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą Wierzyć we Mnie;
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył żeś Ty Mnie
posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno,
tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Aby oni
stanowili jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich
umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja
jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś
Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie
poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje
imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w
nich była i Ja w nich.”
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA WIERNYCH

Wysławiając wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w swoich świętych,
po wysłuchaniu Słowa życia,
zanieśmy Mu naszą modlitwę,
poprzez Jezusa Chrystusa
i za pośrednictwem Ducha Świętego.
Ciebie prosimy:
Wysłuchaj nas Panie.
Albo

Kyrie eleison.
1. Za Ojca Świętego Jana Pawła II, pielgrzyma jedności i pokoju,

aby za wstawiennictwem Błogosławionej Marii Elżbiety
Hesselblad, wspomagany przez Ducha Świętego, pomagał
światu realizować słowa Chrystusa: „aby wszyscy stanowili
jedno”
2. Módlmy się o prawdziwy pokój dla ludzi rożnych języków,
krajów i kultur, aby wszystkie narody mogły żyć we wzajemnej
jedności i miłości.
3. Za Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy, czczący
Błogosławioną Marię Elżbietę, jako swoją założycielkę, aby w
Kościele i na całym świecie żył Jej duchowością, cnotami,
naśladowaniem Chrystusa i miłością apostolską dla zbawienia
świata.
4. Za wszystkich potrzebujących, za biednych, bezdomnych i
pielgrzymujących, aby w duchu miłości i za przykładem Matki
Marii Elżbiety, odnowiła się w Kościele tradycja miłości i
pomocy potrzebującym, tworząc z Niego jeden wielki dom
Boży, otwarty dla wszystkich szukających prawdy.

5. O jedność wierzących w Chrystusa i połączonych Chrztem
Świętym, aby poprzez dialog prawdy i miłości, naśladując
Błogosławioną Marię Elżbietę, zdążali do pełnej jedności o
którą Chrystus prosił Ojca.
6. Za nas samych, biorących udział w tej Eucharystii i
wdzięcznych Bogu za dar beatyfikacji Matki Marii Elżbiety
Hesselblad, abyśmy wyznawali że tylko Chrystus jest źródłem
świętości, i za Jego pośrednictwem oddawali chwałę i cześć
miłosiernemu Ojcu, zjednoczonemu z Duchem Świętym.

Wszechmogący Boże, błogosławimy Cię i dziękujemy Ci za dar dla
Kościoła w osobie błogosławionej Matki Marii Elżbiety Hesselblad,
prosimy Cię udziel nam łaski naśladowania jej cnót, życia w
wierności Chrystusowi i umiłowania Kościoła. Niechaj wszyscy
widzą w Tobie Boże, w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym źródło
jedności, miłości i pokoju do którego dążymy.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

ZAKON NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA
ŚWIĘTEJ BRYGIDY

MSZA ŚWIĘTA

BŁOGOSŁAWIONA
MARIA ELŻBIETA
HESSELBLAD
DZIEWICA

4 CZERWIEC

Litanie alla Beata Madre Elisabetta

Signore, pieta’
Cristo, pieta’
Signore, pieta’
Beata Madre Elisabetta
Affinche’ ti degni ottenere ai governati
zelo e coerenza nel professare la loro fede
ascoltaci

Signore, pieta’
Cristo, pieta’
Signore, pieta’
ti preghiamo, ascoltaci
ti

preghiamo,

Affinche’ ti degni impetrare da Dio
a tutti i popoli cristiani pace e unita’

ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’, per i tuoi meriti, Dio converta
infedeli alla vera fede

ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’ faccia crescere in noi le virtu’
della fede, della speranza e della carita’

ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’ ci preservi sempre dal peccato
e dalle occasioni cattive

ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’ protegga con il tuo patrocinio tutti
coloro che si sono devotamente posti sotto
la tua protezione

ti preghiamo, ascoltaci

Affinche’ diventiamo tuoi veri discepoli

ti preghiamo, ascoltaci

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo

perdonaci o Signore
ascoltaci o Signore
abbi pieta’ di noi

O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli la nostra preghiera; Tu che
infondi in noi la fiducia filiale nel Tuo amore di Padre, per intercessione della
Beata Madre Elisabetta, donaci di ottenere con pienezza cio’ che Ti
chiediamo con fede.
Per Cristo nostro Signore.

