
8 WRZEŚNIA 
 

NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

ŚWIĘTO 
 

MATKI BOŻEJ SULISŁAWSKIEJ – GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKIEJ 

PROWINCJI ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW ŚWIĘTO 
 

W Jerozolimie już w V w. obchodzono uroczystość poświęcenia bazyliki w miejscu narodzenia się 

Matki Bożej. W Bizancjum i w Rzymie święto Narodzenia NMP było znane w VII wieku i wkrótce 

stało się jednym z głównych świąt maryjnych. Narodzenie się Maryi było zapowiedzią narodzenia 

Jezusa Chrystusa. 

Pod tym wezwaniem jest także kościół w Sulisławicach na ziemi sandomierskiej, który jest jedno-

cześnie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, obranej 29 listopada 1999 r., za patronkę Polskiej Pro-

wincji Zgromadzenia Zmartwychwstańców. 
 

Formularz mszalny na podstawie MR, s. 192’-193’. 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE 
 

Z radością obchodzimy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, * z Niej wzeszło 

słońce sprawiedliwości, * Chrystus, który jest naszym Bogiem. 
 

Na wejście można także wykonać śpiew pieśni: „Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie”, lub „Witaj 

Sulisławska, Matko jedyna”, lub inną stosowną. 
 

WSTĘP DO LITURGII 
 

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazu-

je, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo 

sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za 

grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg 

wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, 

że Anna urodziła córkę, Maryję. Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja została 

niepokalanie poczęta i jest zachowana od wszelkiego grzechu, by później, będąc po-

słuszną Bożej woli, stać się Matką Boga. Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też 

daty jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja 

przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Jezusa. 

Pod wezwaniem Narodzenia NMP jest wiele kościołów, w tym także kościół w Suli-

sławicach, gdzie posługują zmartwychwstańcy. Świątynia ta jest jednocześnie San-

ktuarium Matki Bożej Bolesnej. Decyzją władz Polskiej Prowincji Zgromadzenia 

Zmartwychwstańców od 29 listopada 1999 r. dzień dzisiejszy jest obchodzony jako 

święto patronalne Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Nasze-

go Jezusa Chrystusa. 
 

AKT POKUTY 
 

Uznajmy przed Panem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie sprawować tę 

Najświętszą Eucharystię. 



Przez chwilę wszyscy w ciszy wzbudzają sobie żal za grzechy. 

K. Panie – Ty narodziłeś się na ziemi i przeszedłeś przez nią dobrze czyniąc. Zmiłuj 

się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Chryste – Synu Maryi, Ty jesteś naszym Bratem, podobnym do nas we wszystkim 

oprócz grzechu. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Panie – z Twojej woli Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi przyświeca Maryja 

jako znak pewnej nadziei i pociechy. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * 

doprowadzi nas do życia wiecznego. 

W. Amen. 
 

Odmawia się Chwała na wysokości. 
 

KOLEKTA 
 

Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem 

naszego zbawienia, † udziel swoim sługom łaski, * aby święto Jej Narodzenia 

utwierdziło nas w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † 

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki 

wieków. 
 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA 
 

Bóg wybiera to co jest najmniejsze, by okazać swoją moc i przeprowadzić swoją 

wolę wbrew ludzkim zamysłom. Tak Bóg wybrał Maryję, która nazwała się pokorną 

służebnicą Pana. Wybrał najmniejszy naród, najmniejsze miasteczko Betlejem, Cieślę 

z Nazaretu i włączył w swoje odwieczne plany zbawienia całego świata. Bóg wybrał 

i nas grzesznych, słabych i przeciętnych, byśmy światu nieśli Chrystusa. Wsłuchajmy 

się w słowo Boże, aby wiernie odpowiedzieć na nasze powołanie. 
 

LITURGIA SŁOWA 
 

Liturgię słowa w całości bierze się z LM2 VI, s. 372-377.  
 

MODLITWA WIERNYCH 
 

Uwielbiając Boga za dar życia i świętości Maryi przedstawmy Mu z wiarą i ufnością 

nasze modlitwy. 

I. Módlmy się za Kościół Święty, aby był prawdziwą Matką dla nas – swoich 

dzieci, i wierną Oblubienicą Chrystusa. Ciebie prosimy.  

II. Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby ich macierzyństwo było sza-

nowane przez rządzących i całe społeczeństwo. 

III. Módlmy się (należy podać miejscową intencję). 

IV. Módlmy się za zmarłych (N.N.), abyśmy kiedyś razem z nimi tworzyli jedną 

wielką rodzinę w domu Boga Ojca. 



V. Módlmy się za Polską Prowincję Zgromadzenia Zmartwychwstańców, aby 

Bóg nieustannie otaczał ją swoim błogosławieństwem. 

VI. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wielkodusznie odpowiedzieli 

Bogu na nasze powołanie i jak Maryja nieśli światu Słońce Sprawiedliwości – 

Chrystusa. 

Boże, Ty przez narodzenie Maryi rozpocząłeś spełnienie wszystkich swoich obietnic, 

† wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy razem z wszystkimi, którzy wierzą, * 

mogli stać się uczestnikami spełnionej nadziei, przyjścia Zbawiciela naszego Jezusa 

Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen. 
 

Na złożenie darów można odśpiewać pieśń: „Cześć Maryi, cześć i chwała”, lub inną stosowną. 

 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga w swojej dobroci Twój Syn Jednorodzony, † 

który rodząc się z Dziewicy, nie naruszył panieństwa Matki, lecz je uświęcił; * niech 

On oczyści nas z grzechów i uczyni naszą Ofiarę miłą Tobie. Który żyje i króluje na 

wieki wieków. 

1-4 prefacja o NMP, nr 55-58. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Iz 7, 14; Mt 1, 21) 
 

Oto Panna porodzi Syna, * który wyzwoli swój lud z grzechów. 
 

Na Komunię należy zaśpiewać pieśń: „Bądźże pozdrowiona”, lub inną stosowną. 

Na uwielbienie należy zaśpiewać pieśń: „Uwielbiaj duszo moja”. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Boże, Ty pokrzepiłeś swój Kościół Najświętszym Sakramentem, † napełnij go rado-

ścią w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, * która dla całego świata stała 

się nadzieją i jutrzenką zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

Na zakończenie Mszy można udzielić uroczystego błogosławieństwa o NMP. 

Na wyjście można wykonać śpiew pieśni: „Zdrowaś Maryjo”, lub inną stosowną. 


