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NABOśEŃSTWO OBLACKIE 

17 LUTEGO 

ROCZNICA  ZATWIERDZENIA  ZGROMADZENIA 

NaboŜeństwo eucharystyczne 

(opracowanie Damian Kopyto omi) 

 

1) Pieśń: „Idźcie na cały świat”  

2) Wprowadzenie: (ministrant I) 

17 lutego obchodzimy rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia 

Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Konstytucji i 

Reguł z 1826 r. Od tego momentu minęło 183 lat, a my ciągle 

wzbudzamy radość i siłę za ten dar i za to łaskawe i 

nadzwyczajne wyróŜnienie, jakie otrzymaliśmy od papieŜa Leona 

XII. Nasza wdzięczność względem Boga jest tym większa, iŜ 

czcimy juŜ naszego ZałoŜyciela jako świętego. Po raz drugi nasz 

charyzmat, jako rozwinięcie Ŝycia i posługi św. Eugeniusza został 

potwierdzony przez Kościół. Kontynuujmy to dzieło będąc 

umocnionymi pamięcią o tym wspaniałym dniu. OŜywiajmy 

jednocześnie zaufanie Kościoła jako skarb, który stale powinien 

się powiększać.  

(ministrant II) 

Zatwierdzenie naszych Konstytucji i Reguł jest zasadnicze dla 

wzrostu naszego Zgromadzenia. Jako oblaci - wspólnota 

apostolska - mamy ten sam charyzmat i misję, co św. Eugeniusz. 

Jesteśmy jedną rodziną, która karmi się Słowem i Ciałem Jezusa 
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Chrystusa. Podczas tego naboŜeństwa za wstawiennictwem 

Niepokalanej Patronki Zgromadzenia módlmy się o potrzebne 

łaski dla wszystkich oblatów, ale przede wszystkim dzięki 

składajmy Bogu za dar naszego powołania w Kościele. 

3) Pieśń na wystawienie: „Przed tak wielkim Sakramentem” 

4) Modlitwa: (kapłan) 

Jezu Chryste, Ty jesteś naszym najcenniejszym skarbem. Ty 

jesteś jedyną, najpewniejszą nadzieją człowieka. To Ty 

zechciałeś, aby powstało nasze Zgromadzenie na wzór Twojej 

wspólnoty z Apostołami. Jezu, Ty swoim Duchem wzbudziłeś 

pragnienie tego świętego Instytutu i Stowarzyszenia Misjonarzy, 

ofiarowanych Twojej i naszej Niepokalanej Matce w sercu św. 

Eugeniusza de Mazenoda. Uwielbiamy Cię za to, Ŝe nas 

powołałeś do istnienia. Staliśmy się z czułości Twojego 

Miłosiernego Serca, aby Twoja Dobra Nowina o zbawieniu 

mogła przez naszą obecność i zaangaŜowanie docierać do ludzi 

na całym ziemskim globie. W czasie tej naszej modlitwy 

powierzamy Tobie, Jezu przez ręce Niepokalanej nasze oblacie 

posługiwanie, nasze Ŝycie zakonne, kapłańskie oraz misyjne. 

Prosimy jednocześnie po potrzebne łaski dla naszej rodziny 

oblackiej. 

5) Litania ku czci NMP Niepokalanej: (kapłan) 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, BoŜe,              - zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, BoŜe,                     
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Duchu Święty, BoŜe, 
Święta Trójco, Jedyny BoŜe, 
Święta Maryjo, Niepokalana,                     - módl się za nami 
Święta Panno nad pannami, Niepokalana, 
Święta Panno, Niepokalana w Poczęciu, 
Wybranko Boga Ojca, Niepokalana, 
Matko Jezusa, Niepokalana, 
Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana,       
Obrazie Mądrości BoŜej, Niepokalana, 
Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, Niepokalana, 
Córko Dawidowa, Niepokalana, 
ŚcieŜko prowadząca do Chrystusa, Niepokalana, 
Pokorna SłuŜebnico Pana, Niepokalana, 
śywa Arko Słowa Wcielonego, Niepokalana, 
Dziewico triumfująca nad grzechem, Niepokalana, 
Dziewico, któraś starła głowę węŜa, Niepokalana, 
Orędowniczko łask, Niepokalana, 
Oblubienico świętego Józefa, Niepokalana, 
Gwiazdo świata, Niepokalana, 
Przewodniczko Kościoła pielgrzymującego, Niepokalana, 
RóŜo wśród cierni, Niepokalana, 
Wzorze wszelkiej doskonałości, Niepokalana, 
Wzorze naszej wiary, Niepokalana, 
Odblasku Boskiej Miłości, Niepokalana, 
Pierwsza wśród odkupionych, Niepokalana, 
Matko Ŝyjących, Niepokalana, 
Drogowskazie najdoskonalszego posłuszeństwa, Niepokalana, 
Domie skromności i czystości, Niepokalana, 
Światłości Aniołów, Niepokalana, 
Korono Patriarchów, Niepokalana, 
Chlubo Proroków, Niepokalana, 
Mistrzyni Apostołów, Niepokalana, 
Męstwo Męczenników, Niepokalana, 
Mocy Wyznawców, Niepokalana, 
Czystości Dziewic, Niepokalana, 
Pocieszycielko ufających Tobie, Niepokalana, 
Uzdrowienie chorych, Niepokalana,                    
Orędowniczko grzesznych, Niepokalana, 
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Bramo niebieska, Niepokalana, 
Królowo nieba i ziemi, Niepokalana, 
Opiekunko Misjonarzy Oblatów, Niepokalana, - módl się za nami 
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, 

- przepuść nam, Panie. 
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, 

- wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku BoŜy, który gładzisz grzechy świata, 

- zmiłuj się nad nami. 
 
K.   Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi. 

W.  Chwalmy Chrystusa Pana, który Ją zachował od zmazy 

pierworodnej. 

Módlmy się: 

BoŜe, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy 

przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy 

zasług przewidzianej śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy,  

daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

6) Modlitwa dziękczynna: 

 (wprowadzenie - kapłan) 

Dziękujemy Tobie, Ŝe powołując nasze zgromadzenie, 

zechciałeś zaprosić nas do współpracy ze sobą w tak wielkim 

dziele, jakim jest Twoje odkupienie i zbawienie człowieka. 

Po kaŜdym wezwaniu będziemy powtarzali:  

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz. 

(wezwania – ministrant I) 

I. Dziękujemy za naszego świętego Ojca Eugeniusza, bo w nim 

rozpocząłeś to dzieło oblackiego Ŝycia i posługiwania. 
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Dziękujemy Ci, Ojcze nasz. 

II. Dziękujemy za Ojca świętego, Leona XII, który w Twoje 

Święte Imię potwierdził autentyczność naszego powołania i 

misji w Kościele. 

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz. 

IV. Dziękujemy, Ŝe moŜemy Ŝyć, wzrastać i posługiwać pod 

nieustannym orędownictwem Niepokalanej, którą dałeś nam za 

Patronkę Zgromadzenia. 

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz. 

V. Dziękujemy za wszystkich Oblatów, którzy na tej drodze 

oblacji, pociągali innych ku Tobie i samemu osiągnęli w Tobie 

szczęście wieczne. 

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz. 

7) Modlitwa prośby:  

 (wprowadzenie - kapłan) 

A teraz ośmielamy się pokornie prosić Cię Chryste, abyś 

umacniał nas swoim duchem, byśmy kaŜdego dnia wiernie 

wypełniali charyzmat, jaki zleciłeś nam w naszych Konstytucja i 

Regułach. 

Po kaŜdym wezwaniu będziemy powtarzali:  

Prosimy  Cię, Ojcze nasz. 

(wezwania – ministrant II) 

I. Prosimy Cię o świętość Ŝycia dla kaŜdego z nas. Umacniaj 

w dobrym i trudnym czasie, abyśmy prawdziwie byli w świecie 

świadkami Twoimi. 
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Prosimy  Cię, Ojcze nasz. 

II. Prosimy za ludźmi, do których jesteśmy posyłani, aby 

poprzez nasze Ŝycie i posługiwanie odkrywali w Tobie jedyny 

sens i cel swojego istnienia. 

Prosimy  Cię, Ojcze nasz. 

III. Prosimy Cię za wszystkimi naszymi zmarłymi współbraćmi, 

o dobry Jezu, spraw, aby ci, którzy przez chrzest i konsekrację 

zakonną stali się Twoimi uczniami, mogli radować się Twoim 

śyciem bez końca. 

8) Modlitwa Pańska: (kapłan)    

Jezus Chrystus uzdolnił nas do tego, Ŝe Boga moŜemy nazywać 

naszym Ojcem. Dlatego pełni ufności ośmielamy się mówić:  

Ojcze nasz… 

9) Modlitwa końcowa: (kapłan)    

Panie, Ty według swej woli wzywasz ludzi, aby wspólnie wiedli 

Ŝycie zakonne i ten sam chleb spoŜywali; pomóŜ nam, abyśmy 

kochali się jak bracia i wzajemnie się wspierali w dąŜeniu do takiej 

miłości, która pozwoli w nas rozpoznać prawdziwych uczniów 

Jezusa Chrystusa. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

10) Pieśń na błogosławieństwo: „Jezu w Hostii utajony” 

11) Błogosławieństwo 

12) Pieśń na dziękczynienie, repozycja 

13) Pieśń końcowa: „Misjonarzu z wiatru i ognia” 


