
25 LISTOPADA 
 

BŁ. MARII OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA 

(FRANCISZKI SIEDLISKIEJ), ZAKONNICY 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW wspomnienie dowolne 
 

Bł. Maria, w świecie Franciszka Siedliska, urodziła się w Roszkowej Woli w roku 1842. Od lat dziecię-

cych odczuwała pragnienie poświęcenia się Bogu. Pod wpływem kierownictwa duchowego i widocznej 

pomocy ks. Piotra Semenenki – współzałożyciela zmartwychwstańców, założyła Zgromadzenie Sióstr 

Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Odznaczała się wielką miłością Boga i bliźniego. Zmarła w Rzymie 21 

listopada 1902 r. W roku 1989 Papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych. 
 

Poniższy formularz oparty jest na „Mszy wspólnej o świętych zakonnikach”, MR, s. 55”-57” z własną 

Kolektą – MR, s. 276’. 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Ps 16[15], 5-6) 
 

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * to On mój los zabezpiecza. * Sznur mier-

niczy szczodrze mi dział wyznaczył, * jak miłe jest dla mnie moje dziedzictwo. 
 

KOLEKTA 
 

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza szczególnym 

charyzmatem życia według wzoru Najświętszej Rodziny z Nazaretu, † udziel nam tej 

łaski, abyśmy za jej przykładem umieli budzić w rodzinach chrześcijańskich pragnienie 

życia godnego ich powołania, * dla większej chwały Twojej i dla rozszerzania Twego 

królestwa na ziemi. 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, przyjmij od nas, sług Twoich, dary, które składamy na Twoim 

ołtarzu obchodząc wspomnienie błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, † 

i spraw, abyśmy wolni od ziemskich przywiązań * Ciebie uznawali za jedyne bogactwo. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach, nr 74. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Por. Mt 19, 28-29) 
 

Zaprawdę powiadam wam: * Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, * 

stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy, † 

spraw, abyśmy za przykładem błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, 

zawsze szukali przede wszystkim Ciebie, * i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chry-

stusa zmartwychwstałego. Który żyje i króluje na wieki wieków. 


