LITURGICZNE WSPOMNIENIE

BŁ. MARII CELESTE CROSTAROSY
11 września

(Formularz: z tekstów wspólnych o dziewicach lub świętych: o zakonnikach)

BŁOGOSŁAWIONA MARIA CELESTE CROSTAROSA,
MNISZKA I ZAŁOŻYCIELKA
Urodziła się w Neapolu w roku 1696. Po pierwszym
doświadczeniu w klasztorze karmelitańskim w Marigliano (NA)
w roku 1724 wstępuje do wspólnoty wizytek w Scali (SA). Natchniona,
by założyć nowy Instytut, pisze dla niego reguły i tak 13 maja 1731
roku powstaje Zakon Najświętszego Odkupiciela. Na skutek
nieporozumień i antagonizmów, 14 maja 1733 kapituła klasztoru
podejmuje decyzje o usunięciu jej ze wspólnoty. Po dwóch latach
spędzonych pośród Dominikanek w Pareti (SA) i kolejnej próbie
fundacji w Roccapiemonte (SA), w roku 1738 udaje się jej ostatecznie
wprowadzić w życie natchniony charyzmat w założonym przez nią
w Foggia klasztorze Najświętszego Zbawiciela. Umiera 14 września
1755 roku pozostawiając Autobiografię oraz piętnaście dzieł o treści
mistycznej. Ojciec Święty Franciszek podjął decyzję o jej beatyfikacji,
która miała miejsce w Foggia 18 czerwca 2016 roku.

Antyfona na wejście: Najmędrsza z niewiast dom sobie buduje, własnoręcznie
go niszczy głupota. W prawości żyje, kto boi się Pana, człowiek dróg krętych Nim
gardzi. (Prz 14,1-2)

KOLEKTA
Boże, który w Duchu miłości prowadziłeś
błogosławioną Marię Celeste, dziewicę, przemieniając ją mocą słowa Twojego Syna, w żywą pamiątkę
Twojej miłości miłosiernej,+ przez jej wstawiennictwo i przykład życia* udziel także nam łaski bycia
świadkami tajemnicy Odkupienia. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa,+ Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,* Bóg przez
wszystkie wieki wieków.
__________ *** __________

CZYTANIE PIERWSZE
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan
(Kol 3,12-17)

Bracia: Jako wybrańcy Boży - święci i umiłowani obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę,
cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie
nawzajem, jeśliby miał kto zarzut przeciw drugiemu: jak Pan
wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie
miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi
niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście
wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo
Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem:
z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie
przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski
śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek
działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana
Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY (Psalm 42-43)
Refren: Boga żywego pragnie dusza moja.
Jak łania tęskni do wód strumieni,
tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże!
Dusza moja spragniona jest Boga, Boga żywego.
Kiedyż przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Refren:
Gdy wspominam, jak z tłumem
kroczyłem do Bożego domu,
w świątecznym orszaku,
wśród głosów radości i chwały.
Refren:
Ześlij światłość i wierność swoją,
niech one mnie wiodą,
niech mnie zaprowadzą na Twoją górę świętą
i do twoich przybytków.
Refren:
I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem i radością,
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,
Boże mój, Boże.
Refren:

AKLAMACJA (J14, 23)

Alleluja, alleluja.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego.
Alleluja.

EWANGELIA
Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam

+ Słowa z Ewangelii według św. Jana (15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości.
Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje
przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego
Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby
wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała.
To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie
tak miłowali, jak Ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości
nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy
jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co
wam polecam.
Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni
jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam
poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. To nie wy
wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was,
abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały; aby
mój Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię.
To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Oto słowo Pańskie
__________ *** __________

Modlitwa wiernych
Kościół wielbi Trójcę Przenajświętszą w darze świętości, nieustannie rozlewanej na swoje dzieci. Pamiętając
o „wielkich rzeczach”, jakich przez swe miłosierdzie, Bóg
dokonał w błogosławionej Marii Celeste Crostarosie,
odnawiajmy naszą troskę o to, abyśmy byli wiarygodnymi
świadkami Jego miłości dla wszystkich ludzi.
R. Panie, strzeż świętości swego Kościoła.
1. Aby Ojciec Święty, Biskupi i Kapłani Kościoła, powołani do
naśladowania Chrystusa, Pasterza i Przewodnika, przez głoszenie

Ewangelii miłosierdzia, byli wierni Słowu prawdy i odważni w służbie
najbardziej potrzebującym. R.
2. Aby miłość Boga Ojca, który zawsze wychodzi naprzeciw potrzebom
wszystkich swoich dzieci, inspirowała kierujących narodami, tak aby
wszelkie ich decyzje szanowały prawo wolności do pracy i do postępu
oraz sprzyjały tworzeniu relacji braterstwa i pokoju. R.
3. Aby rodzina była coraz bardziej doceniana, jako pierwotne
i najlepsze środowisko rozwoju człowieka, jego wzrastania
i odkrywania powołania; a także jako dom zapewniający opiekę
osobom starszym i chorym. R.
4. Aby błogosławiona Maria Celeste, przez swoje słowa i przykład życia,
sprawiała, że cała rodzina redemptorystowska będzie coraz bardziej
hojna w odpowiedzi na dar swego powołania i misji, pociągając wielu
młodych do wielkodusznej i radosnej służby Ewangelii. R.
5. Abyśmy w trudnych okolicznościach życia codziennego, w doświadczeniu niepewności i lęku, pozwolili działać Odkupicielowi, ufając
Mu tak jak błogosławiona Maria Celeste, pokonując wszelkie
kompromisy i trudności, aby żyć w radości autentycznego braterstwa.
R.
Boże Ojcze, który w swej miłosiernej miłości, przez
śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna odnawiasz świat,
a przez wstawiennictwo błogosławionej Marii Celeste
Crostarosy podtrzymujesz go w poszukiwaniu twej woli,
spraw, aby wspólnota twoich dzieci wzrastała dzięki znakom
twojej obecności i cieszyła się twoją pomocą na drogach
codziennego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
__________ *** __________

Antyfona po Komunii świętej: Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie,
ten Mi jest bratem, siostrą i matką. (Mt 12, 50)

MODLITWA NAD DARAMI
Przyjmij, Panie dary, które otrzymaliśmy
z Twojej dobroci+ niech ofiara, która składamy na
ziemi w dniu wspomnienia bł. Marii Celeste* będzie
dla nas zadatkiem wiecznego odkupienia. 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 wychwalali, *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:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa
i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który
idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.
__________ *** __________

MODLITWA PO KOMUNII
Wszechmogący Boże, przez Sakrament, który
przyjęliśmy, obdarzyłeś nas mocą swojego Ducha,+
spraw, abyśmy za przykładem bł. Marii Celeste,
dziewicy, szukali Ciebie nade wszystko,* nosząc
w sobie obraz Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Który żyje i króluje przez wszystkie
wieki wieków.

