
2 LIPCA 

 

ROCZNICA ŚMIERCI BRATA STARSZEGO, BOGDANA JAŃSKIEGO 

ZAŁOŻYCIELA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 

WSPOMNIENIE 
 

Obrzęd Mszy świętej z dnia bieżącego. Kolor szat z dnia lub okresu liturgicznego. 

We wstępie do Mszy świętej należy zaznaczyć przypadającą dzisiaj rocznicę oraz krótką charakterystykę 

Bogdana Jańskiego. Intencja naczelna Mszy powinna być sformułowana o chwałę ołtarzy dla Sługi Bo-

żego, Bogdana Jańskiego. 
 

WSTĘP DO EUCHARYSTII 
 

Bogdan Jański przyszedł na świat 26 marca 1807 r. w Lisowie koło Grójca. W domu ro-

dzinnym otrzymał bardzo gruntowne podwaliny życia religijnego. Odznaczał się sporą in-

teligencją i bystrością nauki. Podczas studiów w Warszawie zagubił się na drogach swego 

życia duchowego. Tam rozpoczął się jego proces odchodzenia od Boga, który właściwie 

można by nazwać okresem poszukiwań treści transcendentnych. Wysłany na stypendium 

zagraniczne już nigdy nie powraca do kraju, gdzie pozostała jego żona. Jako emigrant 

działa na rzecz Ojczyzny i wchodzi na drogę powrotu do Boga. W dniu 17 lutego 1836 r. 

zakłada Wspólnotę, która przeradza się w Zgromadzenie Zakonne Zmartwychwstania Pa-

na Naszego Jezusa Chrystusa. Umiera niebawem, bo 2 lipca 1840 r. w Rzymie. Jego 

szczątki doczesne spoczywają w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie. Obe-

cnie trwa jego proces kanonizacyjny, a jemu samemu przysługuje tytuł Czcigodnego Sługi 

Bożego. 
 

Podczas Mszy można wykorzystać poniższą modlitwę wiernych, lub zastosować okolicznościowe we-

zwanie. 
 

MODLITWA WIERNYCH 

 

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, otwórzmy nasze serca na po-

trzeby całego świata i módlmy się do Boga 

I. Za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, diakonów oraz Przełożonych Wyższych 

naszego Zgromadzenia, aby wiernie głosili orędzie Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Ciebie prosimy. 

II. Za wszystkie osoby konsekrowane, aby doznawały radości ze swego poświęcenia 

się Bogu. 

III. Za wszystkich poszukujących szczerym sercem Boga, aby na ich drodze życia sta-

nęli prawdziwi świadkowie Zmartwychwstałego. 

IV. Za ludzi młodych, aby nie bali się powiedzieć Bogu „tak” i pójść drogą życia konse-

krowanego i kapłańskiego. 

V. Za zmarłych zmartwychwstańców i dobroczyńców (za + N.N.), aby weszli do ra-

dości Królestwa Niebieskiego. 

VI. Za nas samych, abyśmy wpatrzeni w przykład nawrócenia i świętości Bogdana Jań-

skiego sami byli ludźmi nadziei i radości poranka wielkanocnego. 

Wszechmogący, wieczny Boże, † wysłuchaj naszych pokornych modlitw i przyjdź nam z 

pomocą, * Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 



Po modlitwie po Komunii oraz ewentualnych ogłoszeniach wypada, aby wspólnota pomodliła się o łaskę 

za przyczyną Sługi Bożego, Bogdana Jańskiego. 
 

MODLITWA O ŁASKĘ 
 

Bądź uwielbiony miłosierny Boże, który w swojej bezwarunkowej miłości, odnalazłeś 

Bogdana Jańskiego na pogmatwanych ścieżkach jego życia i przemieniłeś go w jawnego 

pokutnika oraz apostoła miłości i duchowego zmartwychwstania. Za jego wstawien-

nictwem wysłuchaj mojej (naszej) modlitwy i udziel mi (nam) łaski …, o którą Cię z 

ufnością proszę (prosimy). Pozwól ponadto, dobry Panie, byśmy mogli czcić Bogdana 

Jańskiego na ołtarzach dla większej chwały  Twojej. Amen. 

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 
 

Można także zastosować modlitwę o beatyfikację Założycieli. 
 

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ ZAŁOŻYCIELI 

 

Jezu Zmartwychwstały, Ty powołałeś Bogdana Jańskiego, Piotra Semenenkę i Hieronima 

Kajsiewicza do głoszenia Twojej bezwarunkowej miłości wobec wszystkich ludzi i do da-

wania świadectwa o Twoim zmartwychwstaniu przez umieranie sobie, aby mocą Ducha 

Świętego żyć nowym życiem. Obdarz Twoje sługi chwałą ołtarzy, aby przykład ich życia 

w ciągłym nawracaniu się przynosił nadzieję zmartwychwstania tym wszystkim, którzy 

nieustannie zmagają się z grzechem, błędem i swoją własną ludzką słabością. Amen. 


