
17 LUTEGO 
 

DZIEŃ ZAŁOŻENIA 

ROCZNICA ZAŁOŻENIA ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 
 

MSZA ŚWIĘTA 
 

Jeżeli ten dzień wypadnie w okresie zwykłym roku kościelnego to celebruje się Mszę według poniż-szego 

formularza opartego na Mszy za zakonników – MR, s. 132”-133”. Tak samo, jeżeli przypadnie on na 

niedzielę zwykłą, należy wziąć i odprawić jedną z Mszy za Zgromadzenie według poniższego formularza 

zgodnie z punktem 79 KCR.  Kolor szat liturgicznych – biały. 

Jeżeli Dzień Założenia wypada w Środę Popielcową lub niedzielę i dni Wielkiego Postu to należy 

celebrować liturgie według formularza z dnia bieżącego w szatach koloru fioletowego. Można jednak 

posłużyć się wstępem do liturgii, komentarzami i modlitwą wiernych z poniższego formularza. Niemniej 

Dzień Ten ma być przez nasze Wspólnoty szczególnie odświętnie przeżywany i celebrowany (por. ZW, 

20). 
 

Pieśń na wejście. W okresie zwykłym, w Środę Popielcową i w Okresie Wielkiego Postu: „Boże, jesteś 

moim Bogiem”. Można także zaśpiewać antyfonę na wejście. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Ps 37[36], 3-4) 
 

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, * a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. 

Raduj się w Panu, * a On spełni pragnienia twego serca. 
 

WPROWADZENI DO LITURGII 
 

Zgromadzenie Zmartwychwstańców powstało 17 lutego 1836 r. w Paryżu, we Francji. 

Dzisiaj, obchodząc kolejną …... rocznicę dziękujemy Bogu za dar naszego Założyciela, 

Bogdana Jańskiego, i wszystkich świątobliwych ojców z pokolenia założycielskiego. 

Dziękujemy za wszelkie dary i łaski jakimi przez te lata Bóg naszą Wspólnotę Zakonną 

obdarzał, przepraszamy za to, co było złe, prosimy o dalszą opiekę i uwielbiamy za 

wszelkie dobro, którego Miłosierny Ojciec dokonał przez posługę wszystkich zmartwych-

wstańców. 
 

AKT POKUTY 
 

Nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział, że nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grze-

szników. Dlatego rozpoczynając tę Eucharystię przeprośmy Boga za wszelkie nasze grze-

chy, słabości i niewierności. 
Przez chwilę wszyscy w ciszy wzbudzają sobie żal za swoje grzechy. 

K. Panie, Synu Boga żywego, Ty nas wybawiłeś od śmierci i dałeś nadzieję zbawienia. 

Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Chryste, nieśmiertelny Królu wieków, Ty kierujesz drogami człowieka i doprowadzasz 

do Swego Królestwa zabłąkanych. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Panie, zmartwychwstały Zbawicielu, Ty nas nigdy nie opuszczasz, ale bierzesz na swe 

ramiona i przenosisz w trudnościach. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 



Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * dopro-

wadzi nas do życia wiecznego. 

W. Amen. 
 

W okresie zwykłym, zarówno w niedziele jak i w dni powszednie, należy w dniu dzisiej-szym odśpiewać 

lub wyrecytować hymn „Chwała na wysokości”. 
 

KOLEKTA 
 

Boże, Ty dajesz natchnienia do dobrego i pomagasz je urzeczywistnić, † spraw, abyśmy 

wiernie naśladując Chrystusa i wyrzekając się spraw światowych wiernie służyli Tobie i 

naszym braciom * w duchu ubóstwa i w pokorze serca. Przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 

KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA 
 

Liturgia Słowa z: LM2 VIII, Msza dziękczynna, czytania nr 4, 7, 9 ze s. 417-422. 
 

W tym dniu tak radosnym dla zmartwychwstańców, wsłuchajmy się w teksty Liturgii Sło-

wa, i pozwólmy Duchowi Świętemu działać w naszych sercach, byśmy odczuli jak wielką 

miłością Bóg nas obdarza. 
 

LITURGIA SŁOWA 
 

I CZYTANIE, (So 3, 14-15) 

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza. 
 

 Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z 

całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: 

król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. 

 Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY, (Ps 113[112], 1-2.3-4.5-6.7-8. [R.: por. 2a]) 
 

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. 
1 Chwalcie, słudzy Pańscy, * 

chwalcie imię Pana. 
2 Niech imię Pana będzie błogosławione, * 

teraz i na wieki. 

Refren. 
3 Od wschodu aż do zachodu słońca * 

niech będzie pochwalone imię Pana. 
4 Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, * 

ponad niebiosa sięga Jego chwała. 

Refren. 
5 Kto jest jak nasz Pan Bóg, * 

co ma siedzibę w górze, 
6 co w dół spogląda * 

na niebo i ziemię? 



Refren. 
7 Podnosi z prochu nędzarza * 

i dźwiga z gnoju ubogiego, 
8 by go posadzić wśród książąt, * 

wśród książąt swojego ludu. 

Refren. 
 

II CZYTANIE, (Kol 3, 12-17) 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. 
 

Bracia: 

Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miło-

sierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie 

nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.  

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami 

waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym 

Ciele. I bądźcie wdzięczni.  

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mą-

drością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, 

pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie 

słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez 

Niego. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (por. Mt 11, 25) 
 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja;  

lub: Chwała Tobie Słowo Boże (O.W.P.) 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

bo tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja;  

lub: Chwała Tobie Słowo Boże (O.W.P.) 
 

EWANGELIA, (Mt 11, 25-30) 

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 
 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nie-

ba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 

Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca 

nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, któ-

rzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny 

sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a 

moje brzemię lekkie». 

Oto słowo Pańskie. 

 

 



MODLITWA WIERNYCH 
 

Wyrażając wdzięczność za dar naszej społeczności zakonnej i odpowiadając na usłyszane 

słowo zanieśmy do Boga nasze modlitwy. 

I. Za Papieża, biskupów, kapłanów i naszych przełożonych zakonnych, aby dla dobra 

całego Kościoła Pan Bóg prowadził ich drogą świętości, otaczał opieką i wspierał 

łaską w codziennej posłudze pasterskiej. Ciebie prosimy. 

II. Za Zgromadzenie Zmartwychwstańców i duchowo spokrewnione z nim wspólnoty, 

za wszystkie społeczności zakonne w Kościele, aby dochowywały wierności swojej 

misji, duchowości i charyzmatowi. 

III. Za założycieli naszej Wspólnoty Zakonnej (i ks. Pawła Smolikowskiego), abyśmy 

mogli cieszyć się z ich chwały ołtarzy i mieli orędowników w niebie. 

IV. Za naszych współpracowników i dobrodziejów, aby uczestnicząc w apostolstwie i 

dobrach duchowych Zgromadzenia, owocnie pełnili obowiązki swego stanu stając 

się zaczynem nowego społeczeństwa. 

V. Za naszych zmarłych współbraci, rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów 

(za zmarłych N.N.), aby Chrystus Zmartwychwstały wynagrodził im trudy życia na 

ziemi i wprowadził do wiekuistej radości. 

VI. Za nas tu obecnych, abyśmy – wdzięczni za dar powołania i wspólnoty – byli za-

wsze gorliwymi uczniami Pana  Zmartwychwstałego oraz żywym znakiem ewan-

geliicznych wartości: sprawiedliwości, prawdy i miłości. 

Boże, źródło wszelkiego dobra, spraw, abyśmy dziękując Ci za dar Zgromadzenia Zmar-

twychwstańców i za wszelkie otrzymane łaski, umieli je wykorzystać dla pomnożenia 

Twojej chwały i zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen. 
 

Na złożenie darów można zaśpiewać pieśń: „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Panie, nasz Boże, przez tę Ofiarę, którą Tobie składamy, uświęć nas, zgromadzonych w 

Twoje imię, † abyśmy wiernie wypełniali śluby * i szczerym sercem Tobie służyli. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

Prefacja na śluby zakonne, nr 82. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Ap 22, 17a.20) 
 

Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź. * Amen. Przyjdź, Panie Jezu. 
 

Na Komunię można wykonać śpiew: „Bóg kiedyś stał się jednym z nas”, „Cały świat niech śpiewa tę 

pieśń”, lub inną stosowną. 

Na uwielbienie następuje śpiew: „Uwielbiaj, duszo maja” lub „Ciebie Boga”. 
 

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego, 

chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. 

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, 

Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. 

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, 

łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. 

Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, 



odtąd Błogosławioną mnie nazywać będą. 

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, 

którego moc przedziwna, święte Imię Jego. 

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, 

bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. 

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, 

rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. 

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,  

wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne. 

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,  

bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył. 

Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego,  

wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia Swego. 

Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, 

Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. 

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, 

chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,  

teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. 
 

Lub: 
 

Ciebie, Boga, wysławiamy,  

Tobie Panu wieczna chwała. 

Ciebie, Ojca, niebios bramy, 

Ciebie wielbi ziemia cała. 

Tobie wszyscy Aniołowie,  

Tobie Moce i niebiosy,  

Cheruby, Serafinowie  

ślą wieczystej pieśni głosy: 

Święty, Święty, nad Świętymi  

Bóg Zastępów, Król łaskawy,  

Pełne niebo z kręgiem ziemi  

majestatu Twojej sławy. 

Apostołów Tobie rzesza,  

chór proroków pełen chwały,  

Tobie hołdy nieść pospiesza  

Męczenników orszak biały. 

Cebie poprzez okrąg ziemi 

z głębi serca, ile zdoła, 

Głosy ludów zgodzonymi 

wielbi święta pieśń Kościoła. 

Niezmierzonej Ojca chwały, 

Syna, Słowo wiekuiste, 

Z Duchem, wszechświat wielbi cały: 

Królem chwały Tyś, o Chryste! 

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka. 



By świat zbawić swoim zgonem, 

Przyoblókłszy się w człowieka,  

Nie wzgardziłeś Panny łonem.  

Tyś pokruszył śmierci wrota,  

starł jej oścień w męki dobie  

I rajskiego kraj żywota 

otworzyłeś wiernym sobie. 

Po prawicy siedzisz Boga, 

w chwale Ojca, Syn Jedyny,  

Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, 

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 

Prosim, słudzy łask niegodni, 

wspomóż, obmyj grzech, co plami,  

Gdyś odkupił nas od zbrodni  

drogiej swojej Krwi strugami.  

Ze świętymi w blaskach mocy 

wiecznej chwały zlej nam zdroje,  

Zbaw, o Panie, lud sierocy,  

błogosław dziedzictwo swoje! 
* Następująca część hymnu może być według uznania opuszczona. 

Rządź je, broń po wszystkie lata,  

prowadź w niebios błogie bramy. 

My w dzień każdy, Władco świata,  

Imię Twoje wysławiamy.  

Po wiek wieków nie ustanie  

pieśń, co sławi Twoje czyny. 

O, w dniu onym racz nas, Panie,  

Od wszelakiej ustrzec winy. 

Zjaw swą litość w życiu całym 

tym, co żebrzą Twej opieki; 

W Tobie, Panie, zaufałem, 

 nie zawstydzę się na wieki. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Boże, nasz Ojcze, Ty posilasz jednym chlebem eucharystycznym nas, których zgroma-

dziła miłość ku Tobie, † spraw, abyśmy mieli jednego ducha i zachęcając się wzajemnie 

do pełnienia dobrych uczynków, * przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chry-

stusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. 
 

ZAKOŃCZENIE 
 

Po modlitwie i ogłoszeniach można wspólnie odmówić dziękczynienie za dar Polskiej Prowincji i całego 

Zgromadzenia: 

Zmartwychwstały Panie, Ty obdarzyłeś naszych Założycieli łaską powołania do 

służby w Kościele, w narodzie i w świecie. 

Wierzymy, że Twoja miłość wobec nas jest miłosierna i niezawodna. 



Wierzymy, że powołujesz nas do osobistego i społecznego nawrócenia oraz zmar-

twychwstawania. 

 Pragniemy budować wspólnotę chrześcijańską pośród siebie i na drogach nowej 

ewangelizacji, aby wszyscy mogli doświadczać nadziei, radości i pokoju twego zmar-

twychwstania. 

Prosimy Cię, ożyw wiarę, nadzieję i miłość w naszych wspólnotach. Przyślij nam 

swoich robotników i pomóż ich uformować według Twego serca, bo żniwo jest wielkie, a 

prawda i miłość potrzebują świadków i apostołów. 

Nam, którzy poszliśmy za Tobą, błogosław w życiu i działaniu, w modlitwie i cier-

pieniu, w milczeniu i przepowiadaniu, by ogień Bożej miłości zapłonął w sercu każdego 

człowieka. 

Przyjmij tę modlitwę, Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Ojcem w jedności z Du-

chem Świętym jako Bóg na wieki wieków. Amen. 
 

Można zamiast tej modlitwy odmówić „Zmartwychwstały Jezu Chryste, który jesteś Drogą …”. 
 

Na wyjście można wykonać, jeżeli okres liturgiczny na to pozwala, pieśń „Zwycięzca śmierci”, lub 

„Niechaj z nami będzie Pan”, lub w Okresie Wielkopostnym inną stosowną np. „Idźcie na cały świat”, 

lub „Złącz, Panie, miłujących Cię”. Dwie ostatnie pieśni można odśpiewać także w okresie zwykłym. 


