
11 WRZEŚNIA 
 

ROCZNICA ŚMIERCI CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO, 

KS. PAWŁA SMOLIKOWSKIEGO CR 

WSPOMNIENIE 
 

Liturgia z dnia bieżącego. Kolor szat z dnia lub okresu liturgicznego. 

W sprawowanej Liturgii można posłużyć się następującymi częściami. 
 

WPROWADZENIE DO LITURGII 
 

Sługa Boży, ks. Paweł Smolikowski CR, urodził się na terenie Rosji, w Twerze 4 lu-

tego 1849 r. Po powrocie rodziny z wygnania, ukończył szkołę średnią w Warszawie 

i wstąpił do seminarium duchownego. Został wysłany do Rzymu, gdzie poznał i 

przyłączył się do Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Wyświęcony na kapłana 

obrządku wschodniego (1873 r.) pracował jako misjonarz w Bułgarii (1874-1882), a 

następnie we Lwowie (1882-1891). Był dobrym wykładowcą, utalentowanym wy-

chowawcą młodzieży i współtwórcą zmartwychwstańczego systemu wychowania. 

Kierował Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie (1891-1921), był generałem 

Zgromadzenia (1895-1905) oraz mistrzem nowicjatu w Krakowie (1921-1926). Pełnił 

funkcję konsultora watykańskich kongregacji: Propagandy Wiary i Soboru. Głosił 

prawdę o moralnej nędzy ludzkiej i konieczności wspólnego życia z Panem Jezusem 

na co dzień. Pozostawił ponad dwieście różnojęzycznych dzieł (książek i artykułów).  

W życiu osobistym unikał wszelkiej nadzwyczajności. Cechowała go ogromna wier-

ność Bogu, dokładność i staranne spełnianie obowiązków. Zdumiewał głęboką wiarą, 

pokorą i posłuszeństwem. Zmarł w opinii świętości 11 IX 1926 r., w domu zmar-

twychwstańców przy ul. Łobzowskiej 10 w Krakowie (w kruchcie kościoła spoczy-

wają Jego doczesne szczątki). 
 

MODLITWA WIERNYCH 
 

Zgromadzeni w Imię Jezusa Chrystusa, otwórzmy nasze serca na potrzeby całego 

świata i zanieśmy przed Boży majestat nasze pokorne modlitwy. 

I. Módlmy się za Papieża, biskupów, kapłanów, diakonów i wszystkie osoby za-

konne, aby na wzór sługi bożego, ks. Pawła wiernie głosili Ewangelię. Ciebie 

prosimy. 

II. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby jasno i dobrze poznali drogę swego 

powołania oraz kroczyli nią z głębokim ukochaniem woli Bożej. 

III. Módlmy się o chwałę ołtarzy dla sługi bożego, ks. Pawła Smolikowskiego CR. 

IV. Módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do Zgromadzenia Zmartwych-

wstańców.  

V. Módlmy się (należy podać miejscową intencję). 

VI. Módlmy się za nas samych, aby Bóg wszechmogący raczył nas pociągnąć do 

siebie przykładem cnót ks. Pawła. 



Wszechmogący, wieczny Boże * spraw, abyśmy pouczeni przykładem życia świę-

tych wiernie kroczyli na spotkanie z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen. 
 

Po modlitwie po Komunii, można odmówić zamieszczone poniżej modlitwy: 
 

MODLITWA O CHWAŁĘ OŁTARZY 
 

Panie Jezu Chryste, któryś modlił się do Ojca: 

„Nie moja, ale Twoja Wola niech się stanie” 

prosimy Cię, jeśli to zgodne z Wolą Twoją 

wynieś na ołtarze pokornego Sługę Twego ks. Pawła, 

abyśmy Cię mogli czcić i wielbić za łaski Mu udzielone 

i na jego przykładzie podziwiać bezmiar Twej miłości ku nam. 

Błagamy Cię niech ks. Paweł stanie się dla nas 

wzorem wiernego i cichego służenia Tobie 

który z Ojcem i Duchem Świętym 

żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
 

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ SŁUGI BOŻEGO 
 

Wszechmogący wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny wejrzyj na słabość naszą a 

uciskający nas ciężar grzechów i nędz duchowych racz od nas oddalić. Błagamy Cię 

przez wstawiennictwo pokornego Twego Sługi ks. Pawła o miłosierdzie i łaskę ... 

(wymienić treść szczególnej prośby). Niech otoczy nas Twoja przemożna opieka 

abyśmy przez wysłuchanie próśb naszych poznali lepiej Twoją dla nas miłość i miło-

sierdzie i odtąd z większą jeszcze wdzięcznością wielbili Ciebie teraz i na wieki 

wieków. Amen. 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 


