
16 MAJA 
 

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI 

ŚWIĘTO 
 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 

POZA GRANICAMI POLSKI wspomnienie obowiązkowe 
 

Św. Andrzej Bobola urodził się roku w 1591 w Strachocinie koło Sanoka, a w roku 1611 wstąpił do za-

konu Towarzystwa Jezusowego. Po studiach na Akademii Wileńskiej i otrzymaniu święceń kapłańskich 

został skierowany do pracy duszpasterskiej. Od roku 1636 pracował wśród unitów utwierdzając ich w 

wierze katolickiej. Schwytany przez prawosławnych kozaków został okrutnie umęczony w Janowie 

Poleskim 16 maja 1657. Do jego beatyfikacji doprowadzili swoimi usilnymi staraniami i organizacją 

zmartwychwstańcy, 30 października 1853 r. Ciało męczennika przechodziło różne koleje losu i miejsca 

swego spoczynku. Wreszcie trafiło do Rzymu, gdzie Pius XI dnia 17 kwietnia 1938 r., w Uroczystość 

Zmartwychwstania Pańskiego dokonał jego kanonizacji. Po uroczystościach tych, jego relikwie powró-

ciły do Warszawy. Od roku 2002 jest on czczony jako patron Polski. 
 

We wstępie do Mszy św. lub w kazaniu należy podkreślić wkład zmartwychwstańców w doprowadzeniu 

do beatyfikacji św. Andrzeja Boboli. 
 

Poniższy formularz jest własny MR, s. 65’-66’. 

Kolor szat liturgicznych – czerwony. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Flp 1, 20-21) 
 

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, * czy to przez życie, czy przez śmierć; * dla 

mnie żyć, to Chrystus, * a śmierć jest mi zyskiem. (O. W. Alleluja). 
 

KOLEKTA 
 

Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, † 

spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, * za które oddał życie świę-

ty Andrzej, męczennik. 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, przyjmij zbawienną Ofiarę, † którą składamy obchodząc święto 

(uroczystość) (wspomnienie) świętego Andrzeja Boboli * i udziel swojemu Kościołowi 

darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Prefacja o męczennikach, nr 72. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (por. 1 Kor 10, 17) 
 

Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało, * wszyscy 

bowiem bierzemy z jednego Chleba. (O. W. Alleluja). 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Posileni najdroższym Ciałem i Krwią Twoją, błagamy Cię, Panie Jezu, † aby za wstawien-

nictwem świętego Andrzeja, męczennika, * owce, które zginęły, powróciły do jednej 

owczarni i karmiły się tym zbawiennym pokarmem. Który żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. 


