
27 MARCA 
 

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA ZA DAR ZGROMADZENIA 

ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 
 

WSPOMNIENIE 

(Jeżeli dziękczynienia nie obchodzi się w Poniedziałek Wielkanocny) 
 

Według KCR, 79 dzień ten lub Poniedziałek Wielkanocny powinny być dniami dziękczynienia za dar 

istnienia Zgromadzenia Zmartwychwstańców i prośby o błogosławieństwo dla Niego. 
 

Liturgia Mszy świętej z dnia bieżącego. Kolor szat z dnia lub okresu liturgicznego. W celebracji liturgii-

cznej można zastosować następujące elementy: 
 

MODLITWA WIERNYCH 
 

Dziękując Bogu Ojcu za Jego niezmierzone dobra i miłosierdzie, którym nas obmywa z 

naszych grzechów módlmy się w potrzebach nas samych, Kościoła świętego i całego 

świata. 

I. Módlmy się za cały świat rozdzierany wojnami i niezgodą, aby ludzie zrozumieli, że 

są dziećmi jednego Ojca, wezwanymi do życia w prawdzie i pokoju. Ciebie prosi-

my. 

II. Módlmy się za papieża i wszystkich biskupów, aby byli żywym przykładem Chry-

stusa, Dobrego Pasterza. 

III. Módlmy się za Zgromadzenie Zmartwychwstańców, aby cieszyło się Bożym błogo-

sławieństwem i nowymi powołaniami. 

IV. Módlmy się, aby Sługa Boży, Bogdan Jański (można wymienić inne sługi Boże na-

szego Zgromadzenia) dostąpił (dostąpili) chwały ołtarzy. 

V. Módlmy się za zmarłych zmartwychwstańców oraz za naszych bliskich, którzy wy-

przedzili nas w drodze do życia wiecznego (szczególnie za + N.N.), aby dostąpili 

radości zbawionych. 

VI. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy pokrzepieni słowem Bożym i Cia-

łem Chrystusa, żyli na co dzień prawdą o naszym udziale w Zmartwychwstaniu 

Pana. 

Boże, Ty posłałeś na świat swojego umiłowanego Syna, aby dokonał dzieła odkupienia. † 

Wysłuchaj nasze wołania * i naucz wszystkich ludzi wypełniać Twoja wolę. Przez Chry-

stusa, Pana naszego. Amen. 
 

Po Modlitwie po Komunii i ewentualnych ogłoszeniach można odmówić, w postawie stojącej, modlitwę 

dziękczynną. 
 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA 
 

K. Panie Jezu Chryste Zmartwychwstały, który jesteś początkiem i końcem wszystkiego. 

Dziękujemy Ci za to, że natchnąłeś Brata Starszego – Bogdana Jańskiego, myślą zebrania 

przy sobie innych braci i utworzenia nowego Zgromadzenia. Tobie chwała  na wieki. 

W. Tobie chwała na wieki. 

K. Panie Jezu Chryste Zmartwychwstały, który wzywasz do siebie tych, którzy Cię chcą 

naśladować. Dziękujemy Ci, że pozwoliłeś Piotrowi Semenence, Hieronimowi Kajsiewi-

czowi i pięciu Współbraciom złożyć śluby zakonne i dać początek nowemu Zgroma-

dzeniu. Tobie chwała na wieki. 



W. Tobie chwała na wieki. 

K. Panie Jezu Chryste Zmartwychwstały, który z miłości odkupiłeś świat. Dziękujemy Ci 

za to, że przez tyle lat powołujesz wciąż nowych Zmartwychwstańców i każesz im iść na 

cały świat aby pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa. Tobie chwała na wieki. 

W. Tobie chwała na wieki. 

K. Panie Jezu Chryste Zmartwychwstały, który pod krzyżem dałeś nam Maryję, Matkę 

„nowego życia”. Dziękujemy Ci za to, że za Twoim natchnieniem i za sprawą Piotra 

Semenenki wezwałeś także niewiasty do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, by 

współpracowały z nami w wielkim dziele głoszenia Twojej miłości miłosiernej. Tobie 

chwała na wieki. 

W. Tobie chwała na wieki. 

K. Za wszystkie łaski jakie zesłałeś na naszą Rodzinę Zakonną w ciągu jej istnienia, wy-

sławimy Cię Boże i uwielbiamy. Tobie chwała na wieki. 

W. Tobie chwała na wieki. 
 

Jeżeli dzień ten wypada w Okresie Wielkiego Postu to opuszcza się hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, 

jeżeli jest on w Okresie Wielkanocnym to należy go zaśpiewać tak jak w Poniedziałek Wielkanocny. 
 

Kapłan wzywa: 

Módlmy się. 
Następuje chwila cichej modlitwy, po czym z rozłożonymi rękami mówi: 

Wszechmogący wieczny Bożę, który powołałeś nas do Zgromadzenia Twego Zmar-

twychwstałego Syna, † spraw, abyśmy pełniąc Twą wolę, * doszli wraz z wiernymi, 

którym posługujemy, do Ojczyzny Niebieskiej † i zajęli miejsca przygotowane nam od 

założenia świata. * Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Lud odpowiada: 

Amen. 
 

Błogosławieństwo końcowe i rozesłanie odbywa się w zwykły sposób. 


