
5 STYCZNIA 
 

BŁ. MARII MARCELINY DAROWSKIEJ, ZAKONNICY 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW wspomnienie dowolne 

 

Bł. Marcelina z Kotowiczów Darowska urodziła się dnia 16 stycznia 1827 r. w Szulakach. W roku 

1857 razem z Józefą Karską założyła w Rzymie Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia 

NMP dla pracy nad odrodzeniem rodziny przez wychowanie kobiety. W dziele powoływania do 

życia nowego Zgromadzenia oraz w formacji duchowej bardzo mocno matka Marcelina współ-

pracowała z ks. Hieronimem Kajsiewiczem, współzałożycielem zmartwychwstańców. W 1863 roku 

przeniosła nowe zgromadzenie je do archidiecezji lwowskiej do Jazłowca. Rozwijającemu się zgro-

madzeniu przekazała duchowość opartą na szukaniu Boga samego w prawdzie, bezinteresowności i 

na pełnieniu woli Bożej na wzór Niepokalanej. Zakładom wychowawczym sióstr niepokalanek 

pozostawiła oryginalny system nauczania i wychowania. Zmarła 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu. 

Została beatyfikowana w roku 1996 przez papieża Jana Pawła II. 

 

Poniższy formularz jest oparty na „Mszy o zakonnikach” MR, ss. 56”-57” z własną kolektą. 

Kolor szat liturgicznych – biały. 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Por. Ps 24[23], 5-6) 
 

Oto są święci, * którzy otrzymali błogosławieństwo od Pana * i zapłatę od Boga 

swego Zbawcy, * bo szczerze szukali Boga. 
 

KOLEKTA 
 

Boże, który błogosławioną Marcelinę prowadziłeś różnymi drogami życia, aby Ci 

służyła i pociągała rodziny ku Tobie, † spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem byli 

wierni naszemu powołaniu * i zawsze wypełniali Twoją wolę. 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 Marceliny, † 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. Ps 34[33], 9) 
 

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry * szczęśliwy człowiek, który znajduje w 

Nim ucieczkę. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Boże nasz Ojcze, mocą tego Sakramentu prowadź nas drogą miłości śladami 

błogosławionej Marceliny † i dobre dzieło, które w nas rozpocząłeś * doprowadź do 

końca na dzień Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. 


