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RZYM   1989 



21 listopada  BŁ. MARIA OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA,  

dziewica i założycielka 

    

ŚWIĘTO 

Bł. Maria, w świecie Franciszka Siedliska, urodziła się w 

Roszkowej Woli,  12 listopada 1842. Od lat dziecięcych 

odczuwała pragnienie poświęcenia się Bogu. Założyła 

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. 

Odznaczała się wielką miłością Boga i bliźniego.  

Zmarła w Rzymie 21 listopada 1902. Ojciec Święty Jan 

Paweł II ogłosił Ją błogosławioną w Rzymie dn. 23 

kwietnia 1989.  

 
 

antyfona na wejście  
 

Przyjdź oblubienico Chrystusa,  

przyjmij wieniec,  

który Pan przygotował ci od wieków. 
  

MÓWI SIĘ  GLORIA  
 

KOLEKTA 
 

Boże, Ty obdarzyłeś Marię od Pana Jezusa Dobrego 

Pasterza szczególnym charyzmatem życia według wzoru 

Najświętszej Rodziny z Nazaretu, udziel nam tej łaski, 

abyśmy naśladując Ją umieli budzić w rodzinach 

chrześcijańskich pragnienie życia godnego ich 

powołania, dla większej chwały Twojej i dla rozszerzenia 

Królestwa Twego na ziemi. Przez Chrystusa Pana 

naszego.  Amen. 



LITURGIA SŁOWA  
 

CZYTANIE Z PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI 

PNP 8, 6-7  

Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim 

ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej 

nieprzejednana jak Otchłań, żar jej to żar ognia, płomień Boga. 

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. 

Jeśliby kto za miłość dał całe bogactwo swego domu, pogardzą nim 

tylko. 

Oto Słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY  
Ps 45 (44) 

R. Chrystus przychodzi, wyjdźcie na spotkanie.  
 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha * 

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca. 

Król pragnie twego piękna , * 

on twoim Panem, oddaj mu pokłon. R. 
 

Córka królewska wchodzi pełna chwały, *  

odziana w złotogłów.  

W szacie wzorzystej prowadzą ją do Króla * 

za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.  R. 
 

Z weselem je wiodą i w uniesieniu * 

wkraczają do królewskiego pałacu.  

Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców * 

ustanowisz ich książętami na całej ziemi. R. 

 

lub 



CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA  APOSTOŁA DO KOLOSAN 

3, 12–17 

Bracia, Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się 

w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 

znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś 

zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. 

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią 

doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do 

którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. 

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z 

wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez 

psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając 

Bogu w waszych sercach. 

Oto Słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 45(44) 

R. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. 
 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha * 

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca. 

Król pragnie twego piękna , * 

on twoim Panem, oddaj mu pokłon. R. 
 

Córka królewska wchodzi pełna chwały, *  

odziana w złotogłów.  

W szacie wzorzystej prowadzą ją do Króla * 

za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.  R. 
 

Z weselem je wiodą i w uniesieniu * 

wkraczają do królewskiego pałacu.  

Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców * 

ustanowisz ich książętami na całej ziemi. R. 

 



Śpiew przed alleluja  
 

R. ALLELUJA, ALLELUJA. 

Przyjdź oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,  

który Pan przygotował dla ciebie na wieki.  

R. ALLELUJA. 
 

Ewangelia  
 

+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza.  
Mt 25, 1-13  

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:  

«Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, 

które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 

Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. 

Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 

Roztropne zaś razem z lampami zabrały oliwę w naczyniach. 

Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie 

zasnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, 

wyjdźcie mu na spotkanie”.  

A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej 

oliwy, bo nasze lampy gasną”.  

Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby nam, i wam nie 

wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. 

Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były 

gotowe weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.  

W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, 

otwórz nam”.  

Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam 

was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny». 

Oto słowo Pańskie. 



Modlitwa wiernych 
 

Bóg rozciąga swoje miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją; 

przez wstawiennictwo bł. Marii módlmy się o potrzebne łaski: 
 

1. Módlmy się za Kościół święty, by za wzorem Maryi 

zanosił Chrystusa wszystkim potrzebującym. 
 

2. Módlmy się za Ojca Świętego Jana Pawła II, 

biskupów i kapłanów, by głosząc Ewangelię, 

napełniali głodnych dobrami wiecznymi. 
 

3. Módlmy się za wszystkie rodziny świata, aby 

czerpiąc wzór z Najświętszej Rodziny z Nazaretu, 

opierały się na wzajemnej miłości i zaufaniu. 
 

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby z rodzinnych 

domów mogły wraz z wychowaniem wynieść wiarę 

w Boga i szacunek do Jego Kościoła. 
 

5. Módlmy się za osoby konsekrowane, by słysząc głos 

Chrystusa, jak Maryja wierzyły, że spełnią się 

słowa powiedziane przez Boga. 
 

6. Módlmy się za nas samych, by wielkie rzeczy, jakie 

czyni nam Wszechmocny, były udziałem także 

naszych najbliższych. 
 

Boże Wszechmogący, niech orędownictwo 

błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza 

wyprosi dla nas te łaski, o które nie ośmielamy się prosić.  

Przez Chrystusa Pana naszego. 



Modlitwa nad darami 

 
Wszechmogący Boże, obchodząc wspomnienie Błogosła-

wionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy, 

sławimy cuda Twojej łaski, i składamy Tobie dary, † niech 

nasza Ofiara będzie Tobie miła * tak jak jej święte życie. 

Przez Chrystusa Pana naszego. 

 

 

Prefacja 

V. Pan z wami. 

R. I z duchem Twoim. 

V. W górę serca. 

R. Wznosimy je do Pana. 

V. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. 

R. Godne to i sprawiedliwe. 

 

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne * 

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali * 

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. 

W świętych, którzy oddali się Chrystusowi *  

ze względu na Królestwo niebieskie *  

wychwalamy Twoją cudowną opatrzność.*  

Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości * 

i pozwalasz im kosztować darów, *  

których nam udzielisz w przyszłym świecie. 

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi *  

wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając: 

 

ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY … 



Antyfona na komunię 

 

Przyszedł Oblubieniec, *  

dziewice, które były gotowe, 

weszły z Nim na ucztę weselną.  
(Mt 25,10) 

 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Boże, nasz Ojcze, niech Najświętszy Sakrament, 

przyjęty w dniu wspomnienia błogosławionej Marii od 

Pana Jezusa Dobrego Pasterza nieustannie pobudza nas 

do dobrego i oświeca, † abyśmy godnie oczekiwali 

przyjścia Twojego Syna * i zostali dopuszczeni do Jego 

niebieskiej Uczty. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

 

 
UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

 

Bóg Ojciec, którego oglądają ludzie czystego serca, *  

niech was zachowa od wszelkiego grzechu. 

Jezus Chrystus, który ukazał w błogosławionej Marii  

od Pana Jezusa Dobrego Pasterza moc swojej łaski, * 

niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii.  

Duch Święty, który prowadzi wybranych do niebieskiej 

ojczyzny * niech was obdarzy swoimi darami. 

 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, *  

Ojciec i Syn,    i  Duch Święty 
 


