
18 LISTOPADA 
 

ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO KS. PIOTRA SEMENENKI CR 

WSPÓŁZAŁOŻYCIELA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 

WSPOMNIENIE 
 

We wstępie do Eucharystii należy wspomnieć przypadającą dzisiaj rocznicę śmierci oraz zastosować oko-

licznościowe wezwanie w modlitwie wiernych. Na zakończenie Liturgii można odmówić modlitwę o 

beatyfikację lub o przyczynę za wstawiennictwem sługi bożego, ks. Piotra Semenenki CR. 
 

WPROWADZENIE DO LITURGII 
 

W dniu dzisiejszym Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 

obchodzi rocznicę śmierci swego współzałożyciela, ks. Piotra Semenenki CR, który był 

jednym z najwybitniejszych ludzi Kościoła XIX wieku. Filozof i teolog, oraz człowiek 

głębokiej modlitwy. Uczestnik powstania listopadowego. Twórca głównych idei duchowo-

ści Zgromadzenia. Przez wiele lat był generałem zmartwychwstańców. Zmarł w Paryżu 18 

listopada 1886 r., a jego szczątki przewieziono do Włoch i dzisiaj spoczywają w kościele 

domu generalnego zmartwychwstańców w Rzymie. 
 

MODLITWA WIERNYCH 
 

Boże wszechmogący, Ty sprawiasz, że Twoi święci żyją na wieki. Wysłuchaj modlitwy, 

które – my grzeszni – zanosimy do Ciebie w dniu dzisiejszym.  

I. Boże, umacniaj Kościół święty w tych krajach, gdzie idzie on drogą męczeństwa. 

Ciebie prosimy. 

II. Boże umacniaj Papieża i wszystkich Pasterzy Kościoła, aby mężnie bronili w świe-

cie praw człowieka do godnego życia, do pokoju i sprawiedliwości, do wyznawania 

wiary, do szacunku i do pracy. 

III. Boże, miej w opiece dzieci, które przeżywają grozę wojny, biedę, głód i tułaczkę. 

IV. Boże, daj nam cieszyć się chwałą ołtarzy, sługi bożego, ks. Piotra Semenenki CR.  

V. Boże, wejrzyj na (należy podać miejscową intencję).  

VI. Boże, spójrz na nas i w swej dobroci udziel nam wszelkich łask byśmy zawsze wier-

nie Ci służyli. 

Boże Ojcze, * wołanie nasze niech do Ciebie dojdzie, i daj nam siłę, byśmy całym życiem 

wyznawali wiarę w Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen. 
 

MODLITWA O ŁASKĘ ZA PRZYCZYNĄ KS. PIOTRA SEMENENKI CR. 
 

Zmartwychwstały Panie, życie i nadziejo nasza, sługa Twój, kapłan Piotr, umiłował Cię 

całym sercem i Tobie bezgranicznie zaufał. Okaż, Panie, że miłe są dla Ciebie jego cnoty  

trudy, cierpienia, służba oraz dzieło życia: zakonna rodzina Zmartwychwstania Pańskiego.  

Udziel mi (nam), za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski … (należy podać in-

tencję), o którą proszę (prosimy) z nadzieją, że Twój sługa Piotr zostanie włączony w po-

czet Twoich święty. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 
 

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ ZAŁOŻYCIELI 
 

Jezu Zmartwychwstały, Ty powołałeś Bogdana Jańskiego, Piotra Semenenkę i Hieronima 

Kajsiewicza do głoszenia Twojej bezwarunkowej miłości wobec wszystkich ludzi i do da-

wania świadectwa o Twoim zmartwychwstaniu przez umieranie sobie, aby mocą Ducha 

Świętego żyć nowym życiem. Obdarz Twoje sługi chwałą ołtarzy, aby przykład ich życia 

w ciągłym nawracaniu się przynosił nadzieję zmartwychwstania tym wszystkim, którzy 

nieustannie zmagają się z grzechem, błędem i swoją własną ludzką słabością. Amen. 


