6 czerwca
BŁ. MARII KARŁOWSKIEJ, DZIEWICY
dla Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej - ŚWIĘTO
(Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. Probatum seu
confirmatum, die 30 aprilis 1997. Prot. n. 434/97/L)

Bł. Maria Karłowska urodziła się 4 września 1865 roku we wsi Słupówka
(Wielkopolska). Mając 17 lat, złożyła prywatny ślub dozgonnej czystości.
Od 1892 roku podejmowała wysiłki apostolskie, aby dziewczętom
moralnie zaniedbanym dać szansę rehabilitacji religijnej i społecznej.
Mimo piętrzących się przed nią trudności, wytrwała w powołaniu i dla
kontynuacji swego dzieła apostolskiego założyła w roku 1894
Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Zmarła w opinii
świętości 24 marca 1935 roku. 6 czerwca 1997 roku papież Jan Paweł II
w czasie swojej Pielgrzymki do Polski zaliczył ją w poczet
błogosławionych.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Syr 18, 13

Miłosierdzie człowieka - nad jego bliźnim, * a miłosierdzie Pana - nad
całą ludzkością, * karci, wychowuje, poucza * i zawraca jak pasterz
swoją trzodę.
KOLEKTA

Boże,

Ty

w

swojej

Opatrzności

obdarzyłeś

łaską

błogosławioną Marię (Karłowską), aby naśladując przykład
Dobrego

Pasterza,

pomagała

kobietom

wyzwolić

się

z niewoli grzechu, † za jej wstawiennictwem daj nam,
sługom Twoim, abyśmy idąc za tym, co dobre, * potrafili
unikać tego, co nam szkodzi. 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

Wszechmogący

Boże,

sławimy

cuda

Twojej

łaski

w błogosławionej Marii, Dziewicy, * i pokornie Cię prosimy,
niech nasza Ofiara będzie Tobie miła, tak jak jej święte
życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ez 34, 15

Pan mówi: * Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na
legowisko.

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym Pokarmem, †
spraw, abyśmy za przykładem błogosławionej Marii żyjąc
tylko dla Ciebie, * nieśli Twoje miłosierdzie wszystkim,
którzy go potrzebują. Przez Chrystusa, Pana naszego.

