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OFIAROWANIE PAŃSKIE 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

ŚWIĘTO 
 

Święto spotkania Chrystusa ze swoim ludem było obchodzone w Jerozolimie już w V wieku, a w VII 

zostało przyjęte na Zachodzie. Święto to zamyka cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu 

Słowa Wcielonego. Jest to także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił w roku 1997 

Jan Paweł II. Celem tego dnia jest: 1) dziękczynienie Bogu za wielki dar życia konsekrowanego; 2) 

przybliżenie całemu ludowi Bożemu tej formy życia, oraz 3) okazja dla osób konsekrowanych do 

odnowienia przyrzeczeń a także ożywienie pierwotnej gorliwości. 
 

Całą liturgię czerpie się z Mszału Rzymskiego dla Diecezji Polskich lub dla diecezji krajów, w których 

posługuje nasze Zgromadzenie. (MR, s. 20’-23’, LM2 VI, s. 83-87). 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

Możliwe adaptacje: 

Po modlitwie po Komunii cała lokalna wspólnota zakonna zapala świece i gromadzi się w prezbiterium. 

Następnie odmawia modlitwę zawierzenia lub zmodyfikowaną rotę ślubów. Można to także uczynić poza 

Liturgią Eucharystii podczas nabożeństwa okolicznościowego przed Najświętszym Sakramentem. Można 

także na koniec Mszy Świętej odmówić tylko ogólną modlitwę do Trójcy Świętej za osoby konsekro-

wane. 
 

TEKSTY DO ZASTOSOWANIA: 

(Jeżeli stosuje się je w czasie Eucharystii, to należy poprzedzić je krótkim komentarzem). 
 

Modlitwa zawierzenia 

O, Matko, dziewiczej nadziei, razem z Twoim Synem w otwartą księgę wieków wpisujemy nasze „tak”. 

Pozwól nam razem z Kościołem promieniować dobrocią Boga, by w naszych słowach i dziełach świat 

wyczuwał piękno Stwórcy. Amen. 
 

Lub: Rota odnowienia ślubów 

Ja, NN., wobec Boga Wszechmogącego, Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych Pańskich, 

odnawiam Bogu złożone śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w tym Zgromadzeniu Zmartwych-

wstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa według jego Konstytucji. Niech mi Bóg dopomoże wypełnić to 

zobowiązanie jak najwierniej. 
 

Lub: Modlitwa do Trójcy Świętej za osoby konsekrowane 

(Modlitwa Jana Pawła II z Adhortacji apostolskiej „Vita consecrata”) 

Przenajświętsza Trójco, błogosławiona i błogosławiąca, napełnij błogosławieństwem swoich 

synów i córki, których powołałaś, aby wyznawali wielkość Twojej miłości, Twojej miłosiernej dobroci i 

Twojego piękna. 

Ojcze Święty, uświęć synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego imienia. 

Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym 

źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a 

pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie. 

Jezu, Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś: 

nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twojego miło-

sierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. Niech ża-

dna próba nie oderwie ich od Twojej miłości! 

Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne 

Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię 

za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby 

kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, 

pomagaj im przezwyciężyć chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego 

piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i 

człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. 


