ŚWIĘTA BRYGIDA
PATRONKA EUROPY
ZAŁOŻYCIELKA ZAKONU NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA
ZAKONNICA
Święta Brygida urodziła się w 1303 roku w Finsta koło Uppsali. Całe jej
życie przypada na okres „niewoli awiniońskiej”. W małżeństwie wychowała
ośmioro dzieci, w tym późniejszą świętą Katarzynę. Po śmierci męża założyła
Zakon Najświętszego Zbawiciela (brygidki). Mistrzyni chrześcijańskiej wiary i
prorokini Doznała licznych przeżyć mistycznych i objawień. Ostatnie 24 lata
przeżyła w Rzymie i tam umarła 23 lipca 1373 roku. Została Kanonizowana 7
października 1391 roku prze Papieża Bonifacego IX. 1 października 1999, Papież
Jan Paweł II, ogłosił ją Patronką Europy.

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Weselmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość św. Brygidy:
radują się aniołowie w niebie i wspólnie wysławiają Syna Bożego.

KOLEKTA
Panie, nasz Boże,
Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnice nieba,
gdy rozważała mękę Twojego Syna,
spraw, abyśmy mogli się radować,
gdy nam objawisz Twoją chwałę.
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
Miłosierny Boże,
który naznaczyłeś św. Brygidę
znamieniem nowego człowieka,
stworzonego w prawdzie i świętości,
dozwól i nam odnowić się w duchu,
abyśmy byli godni sprawować tą Najświętszą Ofiarę.

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 zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie,
Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ze czcią uwielbiamy Twoje święte imię rozważając cuda Twej
miłości jakie objawiłeś poprzez św. Brygidę.
Ukazałeś w niej cnoty dobrej żony i matki;
czuwającej i modlącej się nieustannie,
tak jak nas nauczył tego Twój Syn, Ofiara Miłości,
który ofiarował Swe życie za Kościół.
Łaska Twoja wypełniła Jej duszę i poprzez Jej całkowitą ofiarę,
konsekrowałeś Ją wraz ze wszystkimi Twoimi darami,
na mistrzynię i przewodnika wielkiej rzeszy duchowych synów i
córek.
Za dary Twej łaskawości, dziękujemy Ci z radością i zjednoczeni w
miłości, razem z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją
chwałę, razem z nimi wołając:

ANTYFONA NA KOMUNIE
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości
Ps. 44,8

MODLITWA PO KOMUNII
Wszechmogący Boże, który poprzez ten Najświętszy Sakrament
przekazałeś nam siłę Twego Ducha, spraw abyśmy za przykładem

św. Brygidy szukali Ciebie nade wszystko i nosili w sobie znamię
Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, który żyje i króluje
na wieki wieków.

LEKCJONARZ

PIERWSZE CZYTANIE
Bogobojna wdowa

Czytanie z Księgi Judyty.
Jdt 8,2-8

Mąż Judyty, Manasses, zmarł podczas żniw jęczmiennych. Stał
bowiem przy wiążących snopy na polu i słońce poraziło mu głowę, i
upadł na swoje łóżko, i zakończył życie w mieście swoim, w Betulii, i
pogrzebano go razem z jego przodkami na polu między Dotain i
Balamon.
Judyta była wdową w domu swoim przez trzy lata i cztery miesiące.
Na dachu swego domu postawiła sobie namiot, nałożyła wór na
biodra i nosiła na sobie swoje wdowie szaty.
Pościła przez wszystkie dni swojego wdowieństwa, oprócz wigilii
przed szabatami i samymi szabatami, przededni nowiu i podczas
nowiu oraz oprócz uroczystości i radosnych świąt domu izraelskiego.
Była piękna i na wejrzenie bardzo miła. Mąż jej, Manasses,
pozostawił jej po sobie złoto, srebro, sługi, służące, bydło i rolę. A
ona tym zarządzała.
I nie było nikogo, kto by powiedział o niej złe słowo, ponieważ
bardzo bała się Boga.
Oto słowo Boże.

ALBO
Dobra jest modlitwa z postem i jałmużna

Czytanie z Księgi Tobiasza.
Tb 12,6-13

Anioł powiedział do Tobiasza i jego syna: „ Błogosławcie Boga
niebios i wyznawajcie wobec wszystkich żyjących, że wielkie
miłosierdzie wam wyświadczył. Dobrą jest rzeczą zachowywać
tajemnicę królewską, godzi się jednak ujawniać i ogłaszać dzieła
Boże.
Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna znaczy więcej aniżeli złoto
i skarby; jałmużna bowiem od śmierci uwalnia, ona to z grzechów
oczyszcza i przyczynia się do znalezienia miłosierdzia i życia
wiecznego.
Ci bowiem, co dopuszczają się grzechu i nieprawości, są sami dla
siebie wrogami.
Chcę więc odkryć wam prawdę i nic nie chcę ukryć przed wami. Gdyś
modlił się ze łzami i zmarłych grzebałeś gdyś opuszczał posiłek i
zmarłych podczas dnia ukrywałeś w domu swoim, ja przedstawiłem
twoją modlitwę Panu. A ponieważ byłeś miły Bogu, przypadło na
ciebie to doświadczenie.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Z Ps 90

Refren: Aniołom rozkazał, aby strzegli Ciebie.
Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: „Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam”.

Refren

Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim Aniołom dał rozkaz o tobie
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Refren

Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Refren

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie:
osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.

Refren

DRUGIE CZYTANIE
Wdowy poświęcone Bogu

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostola do
Tymoteusza.
1 Tm 5,3-10

Najmilszy:
Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. Jeśli zaś
jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw
pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom
wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych.
Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła
nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w
nocy. Lecz ta, która żyje rozpustnie, za życia umarła. I to nakazuj,
ażeby były nienaganne.
A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się
wiary i gorszy jest od niewierzącego.
Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat
sześćdziesiąt, była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o
takich dobrych czynach: że dzieci wychowała, że była gościnna, ze
obmyła nogi świętych, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie
brała udział we wszelkim dobrym dziele.
Oto słowo Boże.

ALBO
Wiara bez czynów jest martwa.

Z listu świętego Jakuba Apostoła.
Jk 2,14-17

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że
wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go
zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak
im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju,
ogrzejcie się i najedzcie do syta!, a nie dacie im tego, czego
koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i
wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w
sobie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 J 4,8.12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
O błogosławiona Brygido,
która położyłaś swoją nadzieję w Panu
i nie dałaś się posiąść próżnościom tego świata.

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
2,36-38

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera,
bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z
mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok
życia. Nie rozstawała się za świątynią, służąc Bogu w postach i
modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła
Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia
Jerozolimy.
Oto słowo Pańskie.

ALBO

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 5,16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
5,13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Wy jesteście solą ziemi. Lecz
jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się nie przyda,
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na
górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na
świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech
świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA WIERNYCH

Za pośrednictwem św. Brygidy, Patronki Europy, przedstawmy Bogu
nasze prośby:
Ciebie prosimy:
Wysłuchaj nas Panie.
Albo

Kyrie eleison.
1. Módlmy się za Kościół Święty, by tak jak krzew winny
wydawał obfite owoce i łączył wierzących w jedną rodzinę
Bożą.
2. Módlmy się za Europę, aby kierujący państwami zdawali sobie
sprawę z odpowiedzialności za swe postępowanie i poddawali
się światłu Ewangelii.
3. Módlmy się, aby coraz więcej chrześcijan słuchało i wypełniało
słowo Chrystusowe, a przez to utwierdzało się w roztropności,
prawdzie i jedności.
4. Módlmy się za siostry brygidki, by za wzorem swojej
założycielki, czerpały siły z kontemplacji Najświętszego
Sakramentu i wypraszały nam potrzebne łaski.
5. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za zmarłe siostry z
Zakonu Najświętszego Zbawiciela, by w domu Ojca
niebieskiego znaleźli swoje miejsce.
6. Módlmy się za nas samych, byśmy trwając w Jezusie, Winnym

Krzewie, czerpali z Niego potrzebne łaski do wydawania
dobrych owoców.

Wszechmogący Boże, Ty przez życie świętej Brygidy ukazałeś
wierzącym przykład cnót: spraw, byśmy za Jej przykładem, stawali
się latoroślą przynoszącą obfite owoce.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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