
17 LUTEGO 
 

NABOŻEŃSTWO NA DZIEŃ ZAŁOŻENIA 
 

Nabożeństwo można odprawić przed wystawionym Najświętszym Sakramentem lub w Środę Popielcową i 

w Okresie Wielkiego Postu przed krzyżem – krucyfiksem. 
 

Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który przez swoją mękę i krzyż oraz chwalebne zmartwychwstanie 

doprowadzasz nas do zbawienia, dzisiaj w sto osiemdziesiątą piątą rocznicę powstania Zgromadzenia 

Zmartwychwstańców, stajemy przed Tobą i w duchu dziękczynienia, uwielbienia i prośby, ale także i 

przeproszenia chcemy modlić się do Ciebie: 
 

1. Przede wszystkim dziękujemy Ci Panie za ten czas, który nam dajesz, za ten czas w którym poka-

zujesz nam jak wraz z Tobą i wspólnotą Kościoła dojść do zmartwychwstania – dziękujemy Ci 

Panie. 

2. Dziękujemy Ci za dar Brata Starszego Bogdana Jańskiego i jego charyzmat założenia zgroma-

dzenia poświęconego Twojej tajemnicy zmartwychwstania – dziękujemy Ci Panie. 

3. Dziękujemy Ci za to, że przed ……. natchnąłeś naszych Założycieli do zamieszkania razem i 

dania początku nowej kongregacji zakonnej – dziękujemy Ci Panie. 

4. Dziękujemy ci za wszystkich współbraci, którzy w tym czasie oraz dzisiaj głosili i głoszą chary-

zmat zmartwychwstania – dziękujemy Ci Panie. 

5. Dziękujemy Ci za tych spośród zmartwychwstańców, którzy przez ten cały czas wierni swemu 

powołaniu, głosili Ciebie mimo aresztowań, obozów, zsyłek, więzień i tortur i wreszcie śmierci. 

Dziękujemy Ci za wszystkich współbraci wiernych misji zgromadzenia aż do końca swego życia 

– dziękujemy Ci Panie. 

6. Dziękujemy Ci za wszystkich naszych dobroczyńców, przyjaciół, braci zewnętrznych, za wszy-

stkie nasze wspólnoty parafialne, placówki i apostolaty, z którymi, dla których i w których posłu-

gujemy – dziękujemy Ci Panie. 
 

7. Uwielbiamy Cię dzisiaj także za to, że nasze Zgromadzenie choć małe, to posługuje w tak wielu 

zakątkach współczesnego świata – uwielbiamy Cię Panie. 

8. Uwielbiamy Cię za wszelki dar udzielonych sakramentów, sprawowanych nabożeństw i głoszonej 

Dobrej Nowiny, których szafarzami i głosicielami byli i są zmartwychwstańcy – uwielbiamy Cię 

Panie. 

9. Uwielbiamy Cię za wszelkie osobiste charyzmaty i misje zrodzone w tym Zgromadzeniu, które 

prowadziły do powstawania innych Zgromadzeń, wspólnot religijnych i dzieł apostolskich – 

uwielbiamy Cię Panie. 

10. Uwielbiamy Cię Panie, za to, że przez ten cały czas posyłasz nam nowych ludzi, którzy zasilają 

nasz zakon by tajemnica Twojej miłości miłosiernej i chwalebnego zmartwychwstania była nie-

ustannie głoszona – uwielbiamy Cię Panie. 

11. Uwielbiamy Cię Panie za każdego nawróconego człowieka, który odnalazł drogę do Ciebie dzięki 

posłudze zmartwychwstańców – uwielbiamy Cię Panie. 

12. Uwielbiamy Cię za to, że pozwalasz nam dzisiaj oddawać Ci chwałę w tej zmartwychwstańczej 

wspólnocie – uwielbiamy Cię Panie. 
 

13. Prosimy Cię także w ten dzisiejszy jubileusz, byś dał nam cieszyć się chwałą ołtarzy Brata 

Starszego Bogdana Jańskiego i innych sług bożych naszego Zgromadzenia – prosimy Cię Panie. 

14. Prosimy Cię, byś wspierał nieustannie naszych współbraci posługujących w krajach misyjnych – 

prosimy Cię Panie. 

15. Prosimy Cię za wszystkich ludzi powierzonych pieczy duszpasterskiej i apostolskiej zmartwych-

wstańców, byś wejrzał na ich sytuacje życiowe i przyszedł ze swą wszechmocną pomocą – pro-

simy Cię Panie. 

16. Prosimy Cię byś wspierał wszystkie dobre dzieła rozpoczęte i trwające w Zgromadzeniu Zmar-

twychwstańców. Wspieraj te, które są zgodne z Twoją świętą wolą – prosimy Cię Panie. 



17. Prosimy Cię także za wszystkich zmarłych zmartwychwstańców, braci zewnętrznych, za wszy-

stkich dobroczyńców i przyjaciół naszego Zgromadzenia, byś przebaczył im wszystkim popeł-

nione grzechy i dał radość zmartwychwstania do życia wiecznego przy końcu czasów – prosimy 

Cię Panie. 
 

18. Przepraszamy Cię w ten nasz jubileusz także za wszelkie grzechy popełnione przez nas i naszych 

współbraci w Zgromadzeniu – przepraszamy Cię Panie. 

19. Przepraszamy za wszelkie zgorszenia i nadużycia oraz brak świadectwa wiary jakich się dopuścili 

zmartwychwstańcy – przepraszamy Cię Panie. 

20. Przepraszamy za zaniedbane natchnienia i niewykorzystane charyzmaty oraz dary, których nam 

nieustannie udzielałeś i udzielasz – przepraszamy Panie. 

21. Przepraszamy za każde zniszczone powołanie, które jest Twoim darem, a którego nie umieliśmy 

dostrzec, uszanować i rozwinąć – przepraszamy Cię Panie. 

22. Przepraszamy za stawianie swoich prywatnych ambicji i potrzeb ponad misję, charyzmat i apo-

stolstwo Zgromadzenia – przepraszamy Cię Panie. 
 

Wszechmogący Panie, wysłuchaj tego naszego dzisiejszego wołania modlitewnego, i skoro dajesz nam 

sposobność świętowania jubileuszu postania Zgromadzenia Zmartwychwstańców, daj nam tak przeżyć 

każdy kolejny dzień życia w duchu pokuty i nawrócenia, abyśmy dostąpili radości zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje jako Bóg na wieki wieków. Amen. 
 

Jeżeli nabożeństwo odbywało się przed Najświętszym Sakramentem, to teraz następuje pieśń przed błogo-

sławieństwem, oracja końcowa i błogosławieństwo. Jeżeli nabożeństwo sprawowano przed krucyfiksem 

można odmówić uroczystą formułę błogosławieństwa o Męce Pańskiej z MR, s. 383* (zamieszczona 

poniżej) i udzielić błogosławieństwa krucyfiksem. Jeżeli nabożeństwo było sprawowane przed krzyżem, 

można odmówić jw. orację z MR i udzielić błogosławieństwa oraz zwykłego rozesłania. 
 

Uroczyste błogosławieństwo o MĘCE PAŃSKIEJ 

Bóg, miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, † niech sprawi abyście 

przez służbę Bogu i ludziom * otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa. 

W. Amen. 

Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, * niech was obdarzy życiem bez 

końca. 

W. Amen. 

Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, * niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. 

W. Amen. 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty. W. Amen. 


