
26 PAŹDZIERNIKA 
 

BŁ. CELINY BORZĘCKIEJ, ZAŁOŻYCIELKI 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW wspomnienie obowiązkowe 
 

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – Celina z Chludzińskich Borzęcka uro-

dziła się 29 października w 1833 r. na Kresach dawnej Rzeczypospolitej w Antowilu, blisko Orszy. W 

1853 r. poślubiła Józefa Borzęckiego i zamieszkała w Obrębszczyźnie k. Grodna. Urodziła czworo dzieci, 

z których dwoje zmarło w wieku dziecięcym. W 1874 r. zmarł Józef Borzęcki. Po śmierci męża, w roku 

1875, wyjechała z dwiema córkami do Rzymu. Tu spotkała ks. Piotra Semenenkę, współzałożyciela 

zmartwychwstańców, który stał się jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym w poszukiwaniu drogi 

realizacji powołania zakonnego. W 1882 r., w Rzymie, Celina z córką Jadwigą i kilkoma kandydatkami 

rozpoczęła próbę życia wspólnotowego. Po dziewięciu latach, 6 stycznia 1891 r. Celina i Jadwiga złożyły 

śluby wieczyste. W tym dniu zaistniało w Kościele Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek. Jesienią 

1891 r. Celina otworzyła w Kętach pierwszy dom na ziemiach polskich. W 1896 r. rozpoczęła posługę 

apostolską w Bułgarii, następnie w zaborze rosyjskim w Częstochowie i Warszawie, a od roku 1900 w 

Stanach Zjednoczonych. Po śmierci współzałożycielki – córki Jadwigi, mimo podeszłego wieku pełniła 

obowiązki przełożonej generalnej. Zmarła w Krakowie 26 października 1913 r., pochowana została obok 

swojej córki w Kętach. Kluczowym cudem w procesie beatyfikacyjnym było uzdrowienie, za jej wsta-

wiennictwem, wnuka w piątym pokoleniu. Błogosławioną została ogłoszona 27 października 2007 r. w 

Rzymskiej Bazylice Świętego Jana na Lateranie.  
 

Poniższy formularz mszalny oparty jest o „Mszę wspólną o świętych kobietach”, MR, s. 59”-61”, z 

własną Kolektą 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Por. Prz 14, 1-2) 
 

Święta niewiasta mądrze rządziła swoim domem * i w bojaźni Pana postępowała drogą 

prawości. 
 

KOLEKTA 
 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś błogosławionej Celinie łaskę niezwykłej czci 

dla tajemnicy paschalnej i łaskę pełnienia Twojej woli, † przez jej przykład i wstawien-

nictwo udziel nam, * byśmy krocząc wiernie za krzyżem Twojego Syna, stali się uczestni-

kami Jego chwalebnego Zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Two-

jego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszy-

stkie wieki wieków. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Wszechmogący Boże, wspominając błogosławioną Celinę, składamy Tobie Ofiarę † i 

pokornie błagamy, * abyś udzielił nam przebaczenia grzechów i pokoju. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

1-2 prefacja o świętych, nr 70-71. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Mt 13, 45-46) 
 

Królestwo niebieskie podobne jest do kupca, * poszukującego pięknych pereł. * Gdy 

znalazł jedną drogocenna perłę, * sprzedał wszystko, co miał, i ją kupił. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Wszechmogący Boże, niech w dzień błogosławionej Celiny działanie Najświętszego Sa-

kramentu oświeci nas i zapali, † aby płonęły w nas święte pragnienia * i abyśmy obfi-

towali w dobre czyny. Przez Chrystusa, Pana naszego. 


