
25 SIERPNIA 

(MOŻNA PRZENIEŚĆ NA OSTATNIĄ NIEDZIELĘ SIERPNIA) 
 

NMP ŁASKAWEJ Z MENTORELLI 

GŁÓWNEJ PATRONKI ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW UROCZYSTOŚĆ 
 

„Błogosławiona Dziewica, przeznaczona od wieków na Matkę Boga, stała się na 

ziemi Matką-Żywicielką Boskiego Odkupiciela, w sposób szczególny przed innymi 

szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana. W szczególny sposób współ-

pracowała z dziełem Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i żarliwą miło-

ść, aby odnowić nadprzyrodzone życie dusz. Dlatego stała się naszą matką w porzą-

dku łaski. To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie” (KK 61). 

Zgromadzenie Zmartwychwstańców, dekretem papieża Piusa IX z 3 kwietnia 1857 r., 

opiekuje się Sanktuarium NMP Łaskawej na Mentorelli we Włoszech. Zmartwych-

wstańcy obrali sobie Panią Mentorellską za Patronkę swojego Zgromadzenia już od 

samego początku. 

Formularz mszalny oparty na MR, s. 58’-59’. 

Kolor szat liturgicznych – biały. 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Hbr 4, 16) 
 

Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, * abyśmy otrzymali miłosierdzie * i znaleźli 

łaskę w stosownej chwili. 
 

Na wejście można zamiast antyfony wykonać pieśń: „Już od rana rozśpiewana”, lub „Dzisiaj 

pozdrawiamy, Maryjo Ciebie”, lub inną stosowną. 
 

WSTĘP DO LITURGII 
 

Początki kultu maryjnego na Mentorelli, gdzie obecnie posługują zmartwychwstańcy, 

sięgają wieku XII, kiedy to obecni tam benedyktyni rozbudowali klasztor i kościół 

pod wezwaniem Matki Bożej pochodzący z VI wieku. Z XII wieku pochodzi także 

cudowna figura Matki Bożej – Pani Mentorellskiej. Kult maryjny w tym, położonym 

we Włoszech, sanktuarium przechodził różne losy pod opieką benedyktynów, nastę-

pnie jezuitów i wreszcie od 1857 r. zmartwychwstańców. Niemniej obecnie jest on 

bardzo żywy, a do cudownej figury pielgrzymują zwykli ludzie oraz hierarchia ko-

ścielna, w tym także kolejni papieże. Także i my dzisiaj oddając cześć Łaskawej Ma-

tce Jezusa Chrystusa zanieśmy do Boga nasze modlitwy. 
 

AKT POKUTY 
 

K. Uznajmy przed Panem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie sprawować tę 

Najświętszą Eucharystię. 
Przez chwilę wszyscy wzbudzają sobie w ciszy żal za grzechy. 

K. Panie – Ty narodziłeś się na ziemi i przeszedłeś przez nią dobrze czyniąc. Zmiłuj 

się nad nami. 



W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Chryste – Synu Maryi, Ty jesteś naszym Bratem, podobnym do nas we wszystkim 

oprócz grzechu. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Panie – z Twojej woli Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi przyświeca Maryja 

jako znak pewnej nadziei i pociechy. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * 

doprowadzi nas do życia wiecznego. 

W. Amen. 
 

Wykonuje się śpiew hymnu Chwała na wysokości. 
 

KOLEKTA 
 

Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Dawcę łaski i współ-

działała z Nim w dziele odkupienia ludzi, † spraw, aby nam wyjednała obfite łaski * i 

doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chry-

stusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA 
 

Tak jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak samo 

przez posłuszeństwo Jednego Człowieka wszyscy staną się sprawiedliwi. Zachęceni 

tymi słowami św. Pawła wsłuchajmy się w dzisiejsze czytania i wypełniajmy wolę 

Ojca, abyśmy stali się prawdziwymi braćmi i siostrami naszego Zmartwychwstałego 

Pana, Jezusa Chrystusa. 
 

LITURGIA SŁOWA 
  

Całość Liturgii Słowa bierze się z LM2 VI, s. 149-151. (I czytanie – Rz 5, 12. 17-19; psalm 

responsoryjny – 1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd.; śpiew przed Ewangelią – Łk 11, 28; Ewangelia – 

Mt 12, 46-50). 
  

Odmawia się Wierzę. 
 

MODLITWA WIERNYCH 
 

Przez przyczynę Maryi, Matki Bożej Łaskawej, skierujmy do Boga nasze pokorne 

prośby.  

I. Módlmy się za Kościół, aby wpatrzony w postać Maryi, pokornej służebnicy, 

coraz gorliwiej niósł pomoc wszystkim potrzebującym. Ciebie prosimy. 

II. Módlmy się za teologów, aby w zgłębianiu tajemnicy Boga naśladowali Ma-

ryję, Dziewicę zasłuchaną w słowa Pana i pełniącą wolę Ojca. 

III. Módlmy się za Zgromadzenie Zmartwychwstańców, aby za przykładem Maryi, 

Dziewicy błagającej, nieustanną modlitwą i posługą duszpasterską ożywiało 

Kościół. 



IV. Módlmy się (należy podać miejscową intencję). 

V. Módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do służby w Kościele, oraz o 

wierność dla tych, którzy na to powołanie odpowiedzieli. 

VI. Módlmy się za nas samych, abyśmy naśladowali Maryję, Pannę wierną, peł-

niąc wolę Ojca na każdy dzień naszego życia. 

Boże, Ty dałeś Kościołowi Maryję, Matkę Twojej Łaski, † prosimy Cię, przez Jej 

orędownictwo, obdarzaj wszystkich ludzi swoją łaską * potrzebną do osiągnięcia zba-

wienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 
 

Na złożenie darów można wykonać śpiew pieśni: „Weź w swą opiekę”, lub inną stosowną. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Panie, nasz Boże, przyjmij dary złożone jako wyraz przebłagania i chwały, i mocą 

Ducha Świętego przemień je w Sakrament odkupienia, † niech Ofiara, która z usta-

nowienia Chrystusa Pośrednika jedna nas z Tobą, * za wstawiennictwem Najświę-

tszej Maryi Panny stanie się dla nas źródłem łaski i wiecznego zbawienia. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

1-3 Prefacja o NMP, nr 55-57. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Ap 22, 17) 
 

Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź, * a kto słyszy, niech powie: Przyjdź. * i kto 

odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, * kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. 
 

Na Komunię można wykonać śpiew pieśni: „Chrystus Pan karmi nas”, lub inną stosowną. 

Na uwielbienie należy wykonać śpiew pieśni; „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”, lub inną stosowną. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Boże, nasz Ojcze, pokrzepieni zbawiennym Pokarmem pokornie Cię prosimy, † 

abyśmy przez działanie Najświętszego Sakramentu i przez wstawiennictwo Najświęt-

szej Dziewicy, ściślej zjednoczyli się z Chrystusem Pośrednikiem * i coraz wierniej 

współdziałali z dziełem odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

Na zakończenie Mszy można udzielić uroczystego błogosławieństwa o NMP. 

Na wyjście można wykonać śpiew pieśni: „Cześć Maryi, cześć i chwała”, lub „Zdrowaś Maryjo”, 

lub inną stosowną. 


