15 STYCZNIA - ŚW. PAWŁA PIERWSZEGO PUSTELNIKA
UROCZYSTOŚĆ
ANTYFONA NA WEJŚCIE

Gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i spoczął. * Oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. * Prędko bym wyszukał sobie schronienie od szalejącej wichury, od burzy.
WPROWADZENIE

We wszystkich kościołach paulińskich na świecie obchodzimy dziś
uroczystość św. Pawła Pustelnika. Urodził się w Tebach w 228 r.
Odebrał bardzo staranne wychowanie, biegle władał greką i egipskim. W wieku 16 lat stracił rodziców, dziedzicząc po nich pokaźny
majątek. W 249 r. rozpoczęły się prześladowania Decjusza. Dowiedziawszy się, że jego szwagier - poganin, chcący przejąć jego bogactwa, chciał wydać go w ręce prześladowców, porzucił wszystko,
co posiadał, odszedł na pustkowie i zamieszkał w jaskini. Choć
prześladowania na pewien czas ustały, jednak Paweł tak dalece
zasmakował w ciszy pustyni, że postanowił tam pozostać na zawsze. Jako pustelnik spędził samotnie 90 lat. Przez cały ten czas zanosił do Boga gorące modlitwy. Zmarł mając 113 lat w 341 r. Za
pontyfikatu papieża Gelazego I Kościół uroczyście uznał Pawła z
Teb za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, mającej miejsce
w Rzymie w 491r. Powstały w XIII w. zakon paulinów obrał go za
swego patrona i od jego imienia przybrał nazwę.
Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć słowo
Boże i złożyć Najświętszą Ofiarę:
K. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu...
K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący...
Odmawia się Chwała na wysokości.
KOLEKTA

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Paweł, nasz Ojciec, na pustyni osiągnął świętość, † spraw przez jego przyczynę, abyśmy, rozwijając w
sobie ducha modlitwy i służby, * zbliżali się w miłości do Ciebie.
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

Prosimy Cię, Panie, aby te dary, które składamy Ci w ofierze w dniu narodzin dla nieba świętego Pawła, naszego Ojca, * stały się dla nas zbawienne i przez Ciebie zostały przyjęte. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Odmawia się Wierzę.
MODLITWA POWSZECHNA

Przez wstawiennictwo świętego Pawła Patriarchy paulińskiego zakonu, który okazał się wiernym wyznawcą i głosicielem Jezusa Chrystusa, zanieśmy nasze wspólne prośby do dobrego Boga.
1. Przez wstawiennictwo św. Pawła Pustelnika zawierzamy Ci, Panie, cały
Kościół święty a w nim misję zakonu paulińskiego, aby wierny charyzmatowi, wiernie wypełniał swe posłannictwo. Ciebie prosimy...
2. Przez wstawiennictwo św. Pawła Pustelnika oddajemy Tobie, Boże,
wszystkich paulinów, którzy dziś odnawiają złożone śluby zakonne, aby
byli im wierni i przez świętość życia składali świadectwo wiary. Ciebie
prosimy...
3. Przez wstawiennictwo św. Pawła Pustelnika zawierzamy Tobie, Panie,
wszystkich przełożonych zakonu paulińskiego, na czele z ojcem generałem, aby mądrze i w miłości pełnili powierzoną im posługę. Ciebie
prosimy...
4. Przez wstawiennictwo św. Pawła Pustelnika prosimy Cię, Panie, o dar
nowych i świętych powołań do wspólnoty paulińskiej, aby nigdy nie
brakowało białych mnichów w służbie Kościołowi świętemu. Ciebie
prosimy...
5. Przez wstawiennictwo św. Pawła Pustelnika polecamy Tobie, miłosierny Boże, zmarłych paulinów, konfratrów i dobrodziejów zakonu, aby
mogli trwać we wspólnocie świętych w nigdy nieustającym sam na sam
z Tobą. Ciebie prosimy...
6. Przez wstawiennictwo św. Pawła Pustelnika polecamy Tobie, Panie,
nas samych. Spraw, byśmy zrozumieli, że świętość w naszym codziennym życiu jest nie tylko możliwa, ale i konieczna. Ciebie prosimy...
Najlepszy nasz Ojcze, Ty powołując świętego Pawła zechciałeś, aby
porzucił wszystko i służył Tobie; pokornie Cię błagamy, abyś uczynił
nas wolnymi od ziemskich przywiązań i pozwolił nam przyjść do siebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, * Pan jest miłosierny i łaskawy. * Dał pokarm bogobojnym, * pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, Ty zechciałeś pokrzepić świętego Pawła doczesnym pokarmem i doprowadzić do siebie, † pokornie Cię błagamy,
abyśmy posileni świętymi Darami * mogli osiągnąć udział w Twojej
wiekuistej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.

16 STYCZNIA - NMP KRÓLOWEJ PUSTELNIKÓW

ŚWIĘTO

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, * niech się raduje step i niech
rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, * niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. * Chwałą Libanu ją obdarzono, * ozdobą Karmelu i Saronu. *
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
WPROWADZENIE

Paulini obchodzą dziś święto Najświętszej Maryi Panny Królowej
Pustelników. Jej kult był zawsze żywy wśród pustelników chrześcijańskich wszystkich czasów. Geneza tej pobożności związana jest z
obecnością Świętej Rodziny w Egipcie, podczas krwawych prześladowań Heroda. Tradycja Kościoła Koptyjskiego utrzymuje, że specjalne błogosławieństwo, którego Maryja udzieliła wtedy ziemi egipskiej, stało się źródłem wspaniałego rozwoju życia monastycznego.
Istotnie, w następstwie późniejszych prześladowań chrześcijan w
pierwszych wiekach, Egipt stał się prawdziwą ojczyzną dla tysięcy
mnichów, wśród których poczesne miejsce zajmuje św. Paweł Pustelnik. To właśnie tam najwcześniej zwracano się do Maryi jako
chwalebnej „Theotokos”, a pod koniec III wieku modlono się do Niej
słowami antyfony „Pod Twoją obronę”. Zakon paulinów, jako duchowy spadkobierca pustyni św. Pawła z Teb, głęboko związał się z
osobą Najświętszej Dziewicy, wzbogacając się o własne doświadczenia tej synowskiej pobożności.
Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym
sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.:
K. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu...
K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący...
Odmawia się Chwała na wysokości.
KOLEKTA

Wszechmogący Boże, Ty nas oddałeś pod szczególną opiekę i rządy Niepokalanej Dziewicy Maryi, Królowej Pustelników, * spraw łaskawie, abyśmy wiernie naśladowali Jej życie ukryte w Tobie z
Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,* Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
MODLITWA NAD DARAMI

Przyjmij, Panie, dary Tobie ofiarowane † i spraw, aby w spełnianiu naszego powołania i posłannictwa w Kościele * wspierała nas Najświętsza Maryja Panna, Królowa Pustelników i Matka naszego Zakonu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

MODLITWA POWSZECHNA

Wzywając orędownictwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Pustelników, zanieśmy do Boga nasze modlitwy.
1. Prosimy Cię, Boże, za Kościół święty, aby trwał wiernie na modlitwie
wraz z Maryją, jak trwali Apostołowie zebrani w Wieczerniku. Ciebie
prosimy...
2. Prosimy Cię, Boże, za wszystkich paulinów, którzy dziś odnawiają swoje przymierze z Maryją, niech jako Jej wierni synowie, otoczeni płaszczem Jej opieki, będą wiarygodnymi apostołami Chrystusa. Ciebie prosimy...
3. Prosimy Cię, Boże, za wszystkie paulińskie sanktuaria maryjne, za
przybywających do nich pielgrzymów oraz posługujących duszpasterzy.
Niech będą szczególnymi miejscami świadectwa wiary i miłości do
Matki Najświętszej.. Ciebie prosimy...
4. Prosimy Cię, Boże, za paulińskich postulantów, nowicjuszy i kleryków,
aby pod matczyną opieką Maryi dobrze przeżywali czas swojego Nazaretu wzrastając w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi Ciebie prosimy...
5. Prosimy Cię, Boże, za wszystkich naszych chorych i cierpiących braci,
aby matczyna bliskość Maryi była im umocnieniem i siłą do włączania
się w ofiarę krzyża Chrystusa. Ciebie prosimy...
6. Prosimy Cię, Boże, abyśmy wszyscy, obdarzeni Twoją łaską, na wzór
Maryi wiernie chowali w swoich sercach wszystkie sprawy Boże i rozważając je, kierowali się nimi w życiu. Ciebie prosimy...
Wszechmogący Boże, w Tobie pokładamy naszą ufność. Wysłuchaj
naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie wsparci orędownictwem
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pustelników. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, * a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. * Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, * a którzy przeze mnie działać
będą, nie zbłądzą.
MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, daj nam, pokrzepionym ze źródeł zbawienia, †
abyśmy wsparci mocą tego Sakramentu i orędownictwem naszej
Matki i Królowej * coraz wierniej służyli tajemnicy Odkupienia. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

20 STYCZNIA - BŁ. EUZEBIUSZA Z OSTRZYHOMIA

ŚWIĘTO

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Oto są święci, którzy otrzymają błogosławieństwo od Pana * i zapłatę od Boga,
Zbawiciela swego, * gdyż to jest pokolenie, które szuka Pana.
WPROWADZENIE

Bł. Euzebiusz urodził się w Ostrzyhomiu na Węgrzech ok. 1200 r.
Zdobył wszechstronne wykształcenie. Przyjął święcenia kapłańskie i
otrzymał godność kanonika w katedrze ostrzyhomskiej. Pod wpływem stałych kontaktów z pustelnikami zapragnął obrać ten sam styl
życia. W 1246 r. zrzekł się kanonii i zamieszkał z pustelnikami. Sława jego świętości zyskiwała mu coraz to nowych uczniów. Wybudował dla nich klasztor św. Krzyża. Nawiązał kontakt z inną wspólnotą pustelniczą z Pécs. Przyjmując jej regułę nadaną przez bpa
Bartłomieja, doprowadził do połączenia obydwu wspólnot w 1250 r.
Został obrany pierwszym prowincjałem założonej przez siebie rodziny pustelniczej, która przyjęła nazwę „Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika”. Mądrze i energicznie zabiegał o rozwój zakonu.
Udał się do Rzymu w celu uzyskania papieskiego zatwierdzenia i
nadania Reguły św. Augustyna. Nastąpiło to jednakże dopiero w
1308 r. Bł. Euzebiusz zmarł 20 stycznia 1270 r.
Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć Najświętszą Ofiarę.:
K. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu...
K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący...
Odmawia się Chwała na wysokości.
KOLEKTA

Boże, który powołałeś błogosławionego Euzebiusza do umiłowania
Ciebie na pustkowiu Gór Pilis, † aby złożył w ofierze życie za ludzi i
zgromadził rozproszonych pustelników, * spraw, prosimy, aby za
jego wstawiennictwem i naśladując jego życie * Zakon nasz był
zjednoczony w wierze i miłości. 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

Boże, który w duszy błogosławionego Euzebiusza, † w miejsce starego
człowieka, na Twój obraz stworzyłeś człowieka nowego, * spraw, abyśmy i
my w nowości serca złożyli Ci tę ofiarę chwały. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

MODLITWA POWSZECHNA

Przyzywając wstawiennictwa bł. Euzebiusza założyciela paulińskiego
zakonu, prośmy Pana naszego o łaski nam potrzebne.
1. Wraz z ojcem Euzebiuszem prosimy Cię, Panie, za cały zakon pauliński, aby zawsze posłuszny nauczaniu Kościoła i jego pasterzom, był
wierny swej tradycji i apostolskiej misji. Ciebie prosimy...
2. Wraz z ojcem Euzebiuszem prosimy Cię, Panie, za wszystkich, którzy
w zakonie paulińskim pełnią posługę władzy, aby wykonywali ją z pokorą i gorliwie ku chwale Twojej i pożytkowi wspólnot. Ciebie prosimy...
3. Wraz z ojcem Euzebiuszem prosimy Cię, Panie, aby wszyscy wezwani
przez Ciebie do służby Kościołowi w powołaniu paulińskim stanowili
jedno serce i jedną duszę. Ciebie prosimy...
4. Wraz z ojcem Euzebiuszem prosimy Cię, Panie, o liczne i święte powołania do paulińskiego zakonu, niech liczne płomyki nowych pokoleń
rozsiane po świecie nadal tworzą jeden wielki ogień wiary i apostolstwa. Ciebie prosimy...
5. Wraz z ojcem Euzebiuszem prosimy Cię, Panie, za wszystkich zmarłych naszych ojców i braci, konfratrów i dobrodziejów zakonu, aby razem ze wszystkimi świętymi paulinami uczestniczyli w radości zbawionych. Ciebie prosimy...
6. Wraz z ojcem Euzebiuszem prosimy Cię, Panie, o wierność powołaniu
dla każdego z nas, uczestniczących w tej liturgii, abyśmy wszyscy żyli
w świętości, nie ustając w drodze, którą Ty sam wyznaczyłeś każdemu
z nas. Ciebie prosimy...
Boże miłosierny i nieskończony w dobroci, dziękujemy Ci za wielką
historię naszej rodziny zakonnej, zapoczątkowaną przez sługę Twego
Euzebiusza i za życie każdego paulina, którego zechciałeś w tą historię włączyć. Racz błogosławić synom Twoim i zachowaj nas w swojej
łaskawości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Zaprawdę, powiadam wam, którzy opuściliście wszystko i poszliście za mną, * że
otrzymacie stokroć tyle * i odziedziczycie życie wieczne.
MODLITWA PO KOMUNII

Boże, który przez ogień Twojej łaski wybrałeś błogosławionego Euzebiusza, † aby wzbogacił Twój Kościół nową wspólnotą miłującą
Boga, * daj, prosimy, abyśmy także i my, jego naśladowcy pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, kochali Ciebie ponad wszystko i
zabiegali o zbawienie bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

