
7 LUTEGO 
 

BŁ. PIUSA IX, PAPIEŻA 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW wspomnienie obowiązkowe 
 

Jan Maria Mastai Ferretti, późniejszy papież Pius IX, urodził się 13 maja 1792 r. w Senigalii, we Włoszech, w 

rodzinie hrabiowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1819 r., był m.in. rektorem instytutu wychowawczego, 

towarzyszył nuncjuszowi apostolskiemu w Chile, pełnił funkcję dyrektora rzymskiego hospicjum. W 1827 r., 

mając 35 lat, został biskupem w Spoleto, a po pięciu latach w Imoli. Godność kardynalską otrzymał w 1840 r., 

sześć lat później, 16 czerwca 1846 r. został wybrany papieżem, przyjmując imię Piusa IX. 

Jego najważniejsze dokonania jako papieża to ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (1854) oraz 

przeprowadzenie Soboru Watykańskiego I (1860-1870), który uchwalił m.in. dogmat o nieomylności papieskiej 

w sprawach wiary i moralności. Przy obydwu dogmatach współpracował z ks. Piotrem Semenenką – zmar-

twychwstańcem.W encyklice „Quanta cura” zamieścił słynny „Syllabus”, w którym wskazał 80 błędnych tez, 

doktryn i idei, m.in. socjalizm, modernizm, racjonalizm i fałszywy ekumenizm. 

Pius IX zabierał głos również w sprawach dotyczących Polski: bronił wiernych Kościoła unickiego na Podlasiu, 

beatyfikował Andrzeja Bobolę i kanonizował Jozafata Kuncewicza, w czasie powstania styczniowego apelował 

do Austrii i Francji, by pospieszyły Polsce z pomocą, a cara wzywał do zaprzestania represji. 

W czasie swego pontyfikatu bardzo mocno współpracował ze zmartwychwstańcami, miedzy innymi z ks. 

Semenenką CR, którego darzył zaufaniem i przyjaźnią. To on właśnie polecił dalszy rozwój Zgromadzenia 

udzielając mu swego błogosławieństwa. 

Pontyfikat tego papieża, po św. Piotrze Apostole, był najdłuższy w historii Kościoła, trwał 32 lata. Pius IX 

zmarł 7 lutego 1878 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował go 3 września 2000 roku. 
 

Poniższy formularz jest opracowany w oparciu o „Mszę wspólną o Papieżu”, MR, s. 27”-28”. 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE 
 

Bóg wybrał go na arcykapłana, * otworzył dla niego swój skarbiec * i obdarzył go wszelkimi 

dobrami. 
 

KOLEKTA 
 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś błogosławionego Piusa, aby przewodził całemu 

Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem, † za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj 

na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła * razem z ludem im powierzonym. 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, oddając cześć Twoim świętym składamy Ci Ofiarę uwielbienia † i z 

ufnością Cię prosimy, * abyś nas zachował od zła teraz i w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. 

Prefacja o świętych pasterzach, nr 73. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (J 10, 11) 
 

Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament przez nas przyjęty, rozpali w nas gorącą 

miłość, * która pobudziła błogosławionego Piusa do wytężonej pracy dla Twojego Kościoła. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 


