
MSZA WOTYWNA O MATCE BOŻEJ SULISŁAWSKIEJ 
 

Obraz Matki Bożej Bolesnej pochodzi z XV w. z tzw. kręgu szkoły franciszkańsko-sądeckiej. Trafił on na 

tereny Rosji skąd przywiozła go do Polski około 1610 r. Dorota Ogrufina, córka prawosławnego popa, 

wydana za mąż za kościelnego z Sulisławic, Macieja Pracla. Nowa rodzina ofiarowała obraz do kościoła i 

od około 1650 r. ludzie zaczęli za przyczyną Matki Bożej, w wizerunku tej ikony, doznawać wielu łask. 

Od 1 września 1655 r. obraz zaczął w cudowny sposób sam przemieszczać się na nastawę ołtarza 

głównego, zapalały się świece, dzwoniła sygnaturka. Cuda te potwierdzili liczni świadkowie. W roku 

1658 bp krakowski Andrzej Trzebicki wysłał do Sulisławic komisję w celu zbadania tych zjawisk. 2 

kwietnia 1659 r. potwierdził cudowność sulisławskiego obrazu. Od około 1650 do 1888 r. obraz znajdo-

wał się w starym kościele. Po wybudowaniu nowej świątyni, staraniem ks. Józefa Czapli, 18 września 

1888 r., cudowny obraz przeniesiono do nowego kościoła. W 1913 r., 8 września, bp sandomierski Ma-

rian Ryx, w asyście bpa kieleckiego Augustyna Łosińskiego, dokonał koronacji obrazu. Z 14 na 15 kwie-

tnia 1940 r. zostały skradzione korony cudownego obrazu, a on sam porzucony nieopodal sanktuarium. 

Dekretem bpa sandomierskiego, Jana Kantego Lorka, 8 grudnia 1951 r., Maryjne Sanktuarium i parafia w 

Sulisławicach zostały przekazane Zgromadzeniu Zmartwychwstańców, którzy objęli swoją posługę na 

ziemi sandomierskiej. Nowe korony dla cudownego obrazu poświęcił w czerwcu 1991 r. Ojciec Święty, 

Jan Paweł II, a rekoronacji dokonał w Sulisławicach dnia 7 lipca 1991 r., Nuncjusz Apostolski Arcy-

biskup Józef Kowalczyk. W nocy z 27 na 28 października 1992 r. ponownie skradziono Cudowny Obraz, 

który po odnalezieniu powrócił do Sulisławic 8 września 1994 r. W tym czasie dokonano 7 października 

1993 r. koronacji uświęconej kopii obrazu. Przez ten cały czas sanktuarium sulisławskie gromadziło i 

nadal gromadzi przy cudownym wizerunku Maryi Bolesnej rzesze pielgrzymów, którzy doznają wielu 

łask i cudów za przyczyną Pani Sulisławskiej. 
 

Poniższy formularz mszalny opracowany jest na podstawie Mszy o Najświętszej Maryi Pannie Kalwaryj-

skiej (MR, s. 165’-166’), druga antyfona na wejście jest własna. 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Por. Jdt 13, 18.19) 
 

Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, przez Boga Najwyższego, * więcej niż wszystkie 

niewiasty na ziemi, * tak bowiem wsławił Twe imię, * że Twoja chwała nie zejdzie z ust 

ludzi (O.W. Alleluja). 
 

Albo: 

Witaj Sulisławska Matko jedyna, * uproś nam łaskę u Swego Syna; * witaj, ach witaj 

Niepokalana, * witaj Maryjo, Matko kochana (O.W. Alleluja). 
 

Można odmówić Chwała na wysokości. 
 

KOLEKTA 
 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Jezusowi Chrystusowi Najświętszą Maryję Pan-

nę jako pomoc w dziele naszego odkupienia, † spraw łaskawie, abyśmy rozważając pas-

chalne tajemnice Pana, * za pośrednictwem Maryi dostąpili łask, o które z ufnością pro-

simy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje 

w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 

LITURGIA SŁOWA 
 

Czytania znajdują się w LM2 VI, s. 330-333 (Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej). Można także po-

służyć się innymi czytaniami z tekstów wspólnych o NMP zamieszczonych w LM2 VI, s. 21*-50*. 
 

 



MODLITWA WIERNYCH 
 

Przez Maryję Sulisławską, naszą Orędowniczkę, Pośredniczkę i Pocieszycielkę, zanieśmy 

nasze modlitwy do Boga, Ojca wszechmogącego.  

I. Módlmy się za święty Kościół Boży, aby pod macierzyńską opieką Maryi prowadził 

swoje dzieci do świętości. Ciebie prosimy. 

II. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby wpatrzeni w świętość Maryi starali się 

Ją naśladować w Jej cnotach. 

III. Módlmy się za rodziny, za ojców i matki, za młodzież i dzieci, aby wierni Jezusowi 

i Maryi, pomnażali w swoich rodzinach dobroć, miłość, zgodę i uczciwość. 

IV. Módlmy się (należy podać miejscowe intencje). 

V. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze pamiętali o na-

szym wiekuistym przeznaczeniu. 

Wysłuchaj, Panie, prośby swojego ludu i spraw, aby za wstawiennictwem Maryi Sulisław-

skiej cieszył się nieustannie Twoją pomocą † i oczyszczony z grzechów jaśniał cnotami. * 

Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.  
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Prosimy Cię, Boże, przyjmij dary Kościoła sprawującego tajemnice zbawienia † i spraw, 

aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny * przyczyniły się do naszego uświę-

cenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

1-4 prefacja o NMP, nr 55-58, lub prefacja o NMP Bolesnej, nr 60. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Łk 1, 45) 
 

Błogosławiona jesteś Maryjo, * któraś uwierzyła, * że spełnią się słowa powiedziane 

Tobie od Pana (O.W. Alleluja).  
 

Albo: 

Błogosławiona jesteś Maryjo, Dziewico * któraś wytrwała pod krzyżem Pana (O.W. Alle-

luja). 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Przyjąwszy zadatek naszego zbawienia, pokornie prosimy Cię, Boże, † aby nas nieu-

stannie chroniła opieka Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * na której cześć złoży-

liśmy tę Ofiarę Twojemu Majestatowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. 


