Św. Hannibal, kapłan i założyciel
Liturgia Verbi

LECTIO I:

Ez 34, 11-16.31 «Sicut visitat pastor gregem suum, sic visitabo oves meas»
Haec dicit Dominus: Ecce ego ipse requiram oves meas…

PS. RESP.:

Ps 22
R/. Dominus pascit me, et nihil mihi deerit

LECTIO II:

1 Cor 9,16-19.22-23 «Vae mihi est, si non evangelizavero»
Fratres: Si evangelizavero, non est mihi gloria…

ALLELUIA:

Io 4, 35-36:

EVANG.:

Mt 9,35-38 «Messis quidem multa, operarii autem pauci»
In illo tempore : Circumibat Iesus civitates omnes…

Levate oculos vestros et videte regiones quia albae sunt ad messem!
Iam qui metit, mercedem accipit et congregat fructum in vitam
aeternam.

ANT. NA WEJŚCIE

Por. J 10, 14-15

Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Pan,
i znam owce moje,
a moje Mnie znają.
Życie moje oddaję za owce.

KOLEKTA
Boże, schronienie ubogich, nadziejo pokornych i ojcze sierot,
który zechciałeś wybrać św. Hannibala, kapłana,
znamienitego apostoła modlitwy w intencji powołań,
przez jego wstawiennictwo poślij na Twoje żniwo godnych robotników Ewangelii
i spraw, abyśmy poruszeni jego duchem miłosierdzia,
wzrastali w miłości do Ciebie i do bliźniego.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

OFIAROWANIE DARÓW
Przyjmij, Panie, dary, które Ci składamy
i dozwól, abyśmy na wzór św. Hannibala Marii,
który w duchu Twojej miłości
gorliwie karmił ubogich i małych chlebem życia,
mogli złączyć z darami ołtarza
doskonałą ofiarę miłosierdzia.
Przez Chrystusa Pana naszego.

ANT. NA KOMUNIĘ ŚW.
Pan, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi,
bo byli znękani i porzuceni,
jak owce nie mające pasterza.

MODLITWA PO KOMUNII
Panie nasz Boże, sakrament, który przyjęliśmy,
niech umocni w nas pragnienie zbawienia ludzi,
jakie rozpalało św. Hannibala Marię,
i niech sprawi, abyśmy wypełniając wiernie nasze powołanie
mogli wraz z nim zasłużyć na nagrodę obiecaną dobrym robotnikom Ewangelii.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Por. Mt 9, 36

PREFACJA
Sługa współczucia Dobrego Pasterza
V/. Pan z Wami
R./ I z duchem twoim.
V/. W górę serca.
R/. Wznosimy je do Pana
V/. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu
R/. Godne to i sprawiedliwe
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe
słuszne i zbawienne,
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie,
Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże,
przez Chrystusa Pana naszego.
Ty uczyniłeś św. Hannibala Marię
znamienitym sługą współczucia, jakim Twój Syn darzył tłumy,
i ukształtowałeś go na wzór Dobrego Pasterza.
Prawdziwy głosiciel Ewangelii,
idąc za nauczaniem Mistrza,
nieustannie modlił się o dar robotników na Jego żniwo.
Jako pewny świadek Opatrzności,
opiekując się sierotami,
ukazywał Twoje oblicze Pocieszyciela strapionych.
Wiernie miłując ubogich,
wyciągając ręce ku nędzy,
otwierał bramy niebieskiej radości.
Dlatego niebo i ziemia
z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową
i my z wszystkimi zastępami aniołów w niebie
bez końca głosimy Twoją chwałę:

