
7 SIERPNIA 
 

ŚWIĘTEGO KAJETANA Z THIENY, KAPŁANA 

PATRONA ZGROMADZENIA ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 

W ZGROMADZENIU ZMARTWYCHWSTAŃCÓW ŚWIĘTO 
 

(Zgodnie z pismem Świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego z dnia 19 stycznia 

1980 r., Prot. n. CD 1225/79 Zgromadzenie Zmartwychwstańców obchodzi dzień św. Ka-

jetana jako święto). 
 

Mszę świętą i Liturgię Godzin celebruje się jako święto. W Liturgii Godzin należy wziąć 

teksty wspólne o świętych pasterzach. 

Mszę świętą celebruje się według poniższego formularza opartego na MR, s. 31” – anty-

fona na wejście; MR, s. 157’-158’ – kolekta własna; MR, s. 56” – modlitwa nad darami, 

antyfona na Komunię oraz modlitwa po Komunii. 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Łk 4, 18) 
 

Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim 

niósł dobrą nowinę, * i uzdrawiał skruszonych w sercu. 
  

Można także zaśpiewać pieśń na wejście „Błogosław, Panie nas”, lub „Chrystus, Chrystus, to nadzieja 

cała nasza”, lub inną stosowną. 
 

WPROWADZENIE DO LITURGII 
 

Św. Kajetan urodził się w Vicenza w Italii w roku 1480. Jako prałat kurii rzymskiej zało-

żył razem z Piotrem Carafa pierwsze zgromadzenie kleryków regularnych, których nazwa-

no teatynami. Był przełożonym w Wenecji i w Neapolu, gdzie umarł 7 sierpnia 1547 roku. 

Z powodu wielkiej gorliwości nazywano św. Kajetana „łowcą dusz” lub Kajetanem „od 

Opatrzności Bożej”. Ze względu na te właśnie cechy Zgromadzenie Zmartwychwstańców 

obrało go sobie od samego początku jako swego Patrona. 
 

AKT POKUTY 
 

Święty Kajetan pokładał ufność w dobrach duchowych a nie materialnych. Za to, że my 

dzisiaj nie potrafimy oderwać się od dóbr tego świata przeprośmy na początku tej Eucha-

rystii. 

K. Panie, Ty nigdy o nas nie zapominasz i nie opuszczasz nas, chociaż my często od Cie-

bie się oddalamy. Prosimy, zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Chryste, który pragniesz naszego dobra i przebaczasz nam grzechy, zmiłuj się nad 

nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Panie, Ty troszczysz się o nasze doczesne sprawy, ale my zbyt mało troszczymy się o 

Twoje Królestwo. Błagamy, 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 hymn „Chwała na wysokości”. 
 

KOLEKTA 
 

Boże, Ty udzieliłeś świętemu Kajetanowi, kapłanowi, łaski naśladowania życia Aposto-

łów, † spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem * zawsze pokładali ufność  

w Tobie i nieustannie szukali Twojego Królestwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

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

wszystkie wieki wieków. 
 

LITURGIA SŁOWA 
 

Teksty Liturgii Słowa są własne i zamieszczone poniżej. Można je także znaleźć w: LM2 VI, s. 319. (s. 

159*-160* – I czytanie; s. 458 – refren; s. 170* –  psalm responsoryjny; s. 189* – śpiew przed Ewangelią; 

s. 206* – Ewangelia). 
 

KOMENTARZ DO LITURGII SŁOWA 
 

Słowo Boże wzywa nas do ufności w Opatrzność Bożą w sprawach materialnych, bowiem 

Bóg nigdy nie opuszcza człowieka. Sami zaś mamy na pierwszym miejscu postawić troskę 

o sprawy Boże i losy Królestwa Bożego na ziemi, a resztę otrzymamy od Boga. Mamy 

także troszczyć się o pełnienie dobrych uczynków wobec bliźnich. Czy pamiętamy o tym 

wśród codziennych spraw, ufni we własne siły i zatroskani o to, co przyniesie nam nowy 

dzień? 
 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 58, 6-11) 
 

Czytanie z księgi proroka Izajasza 
 

To mówi Pan: 

 «Rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, wypuść wolno uciśnionych i wszel-

kie jarzmo połam. 

 Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego 

ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się  od współziomków. 

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawie-

dliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a 

Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem”. Jeśli u siebie usuniesz ja-

rzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodnia-

łemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,  

a twoja ciemność stanie się południem.  

Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi 

twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie». 

Oto słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 112(111), 1-2.3-4.5-6.7 i 9 (R.: por. 9a) 
 

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich. 
1Błogosławiony człowiek, który boi się Pana * 

i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. 
2Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, * 

dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. 

Refren. 



3Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, * 

a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. 
4On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, * 

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 

Refren. 
5Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza * 

i swymi sprawami zarządza uczciwie. 
6Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje * 

i pozostanie w wiecznej pamięci. 

Refren. 
7Nie przelęknie się złej nowiny, * 

jego mocne serce zaufało Panu. 
9Hojniej obdarza ubogich, † 

jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, * 

wywyższona z chwałą będzie jego potęga. 

Refren. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15, 4.5b) 
 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Trwajcie we mnie, a Ja w was trwać będę. 

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

EWANGELIA (Łk 12, 32-34) 
 

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. 

 Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie ni-

szczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. 

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i wasze serce». 

Oto słowo Pańskie. 
 

MODLITWA WIERNYCH 
 

Uwielbiając Boga za dar życia, posługi i świadectwa świętego Kajetana, wznieśmy nasze 

serca do Boga i módlmy się. 

I. Za Kościół święty, aby prowadzony ręką Opatrzności, wypełniał swoje zadanie we 

wszystkich zakątkach świata. Ciebie prosimy. 

II. Za nasze Zgromadzenie, aby na wzór swego Patrona, całkowicie zaufało Opatrzno-

ści Bożej, szukając jedynie rozwoju Królestwa Bożego. 

III. Za biednych, strapionych i samotnych, aby na ich drodze życia stanęli ludzie dobrej 

woli. 

IV. Za bogatych, aby swymi dobrami umieli dzielić się z potrzebującymi. 

V. Za zmarłych zmartwychwstańców i dobroczyńców (za + N.N.), aby otrzymali całe 

bogactwo zbawienia i wieczną radość wśród świętych. 



VI. Za nas samych, abyśmy wpierw szukali Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a 

wszystko inne było nam dodane. 

Panie, Boże wszechmogący, † Ty który okazujesz nam swoją opatrzność, * wysłuchaj 

modlitwy Twego ludu, który Ciebie prosi, * Tobie ufa i w Tobie pokłada nadzieję. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

Na przygotowanie darów można zaśpiewać pieśń „Boże mocny, Boże cudów” lub inną stosowną. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Boże nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce święty Kajetan oczyścił się z nałogów 

grzesznego człowieka i przyodział nowego, stworzonego na Twoje podobieństwo, † 

spraw, abyśmy się podobnie odnowili * i godnie złożyli Tobie Ofiarę pojednania. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

Prefacja o świętych Pasterzach, nr 73, lub o świętych Zakonnikach, nr 74. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (por. Mt 19, 28-29) 
 

Zaprawdę powiadam wam: * Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, * sto-

kroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne. 
 

Na Komunię można zaśpiewać pieśń „Skosztujcie i zobaczcie”. 

Na dziękczynienie można zaśpiewać pieśń „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy, † 

spraw, abyśmy za przykładem świętego Kajetana zawsze szukali przede wszystkim Cie-

bie, * i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego. Który żyje i 

króluje na wieki wieków. 
 

Na zakończenie Mszy świętej można udzielić uroczystego błogosławieństwa „O Pasterzach” lub „O 

jednym Świętym”. 

Na wyjście można zaśpiewać pieśń „Głoś imię Pana” lub inną stosowną. 


