ORDO OMI
17 LUTEGO
ROCZNICA ZATWIERDZENIA ZGROMADZENIA
Dzisiaj z racji kolejnej rocznicy zatwierdzenia Zgromadzenia oraz naszych
Konstytucji w sposób szczególny modlimy się i dzięki składamy Bogu za
dar naszego powołania w Kościele.
Msza św. dziękczynna za łaskę powołania (formularz własny OMI).
Wszyscy kapłani odprawiają Msz św. za Zgromadzenie.
Kolor biały.
Czytania własne.
Gloria i Credo można odmówić tylko w liturgii o charakterze bardziej
uroczystym.
Prefacja na śluby zakonne nr 82.
KOMENTARZ NA ROZPOCZĘCIE
Począwszy od 1826 roku, gdy papież Leon XII zatwierdził
Konstytucje i Reguły naszego Zgromadzenia, oblaci na całym świecie
gromadzą się na Eucharystii, aby uwielbiać Boga za dar swego powołania
w Kosciele. Zatwierdzenie Zgromadzenia i Jego Reguł przez papieża
Leona XII zostało przyjęte z radością i wdzięcznością przez oblatów.
Założyciel Zgromadzenia Eugeniusz de Mazenod tak napisał do
jednego ze swoich pierwszych towarzyszy: „Wniosek, jaki winniśmy
wysnuć, to przywiązać się do naszych Reguł sercem i duszą oraz z
większą dokładnością zachowywać to, co one nam zalecają. To nie jest
błaha sprawa, to już nie zwyczajne przepisy czy pobożne postanowienia:
to Reguły zatwierdzone przez Kościół. Przez swą słabość i szczupłą liczbę
jesteśmy niczym płód poroniony, ale nasze istnienie w Kościele nie jest
mniejsze niż dawnych zakonów. Poznajcie waszą godność, aby nigdy nie
przynieść ujmy swej Matce. W imię Boże bądźmy święci”.
Dziękując Bogu za świętych i błogosławionych kapłanów i braci,
za dar w Kościele Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
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i za każde oblackie powołanie, módlmy się, abyśmy dzięki Eucharystii do
końca pozostali wierni danemu słowu.
LITURGIA SŁOWA
Modlitewnik OMI str.66-69
PO HOMILII NASTĄPI ODNOWIENIE ŚLUBÓW:
W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa /
wobec Trójcy Przenajświętszej /
Błogosławionej Maryi Dziewicy /
świętego Eugeniusza de Mazenoda /
wszystkich tu obecnych braci /
oświadczam, przyrzekam i ślubuję Bogu czystość /
ubóstwo i posłuszeństwo na wieki /
Podobnie ślubuję /
że na wieki wytrwam w świętym Instytucie /
i Stowarzyszeniu Misjonarzy Oblatów Najświętszej /
i Niepokalanej Panny Maryi /
Tak mi dopomóż Bóg / Amen.
MODLITWA WIERNYCH:
INTRODUCTIO:
W dniu, w którym Kościół potwierdził posłannictwo Misjonarzy Oblatów,
módlmy się z ufnością i wiarą za cały świat, do którego nas Bóg posyła.
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez wytrwałe głoszenie
Ewangelii, na wszystkich kontynentach prowadził ludzi do zbawienia.
Ciebie prosimy.
2. Módlmy się za Ojca Generała i Prowincjała, aby wsparci
wstawiennictwem świętych i błogosławionych oblatów, prowadzili życie
natchnione wiarą i miłością Chrystusa.
Ciebie prosimy.

2

o beatyfikację i kanonizację Sług Bożych
3. Módlmy się
i błogosławionych Oblatów, aby wyniesieni na ołtarze byli dla nas wzorem
w dążeniu do osobistej świętości.
Ciebie prosimy.
4. Módlmy się o powołania oblackie, aby Duch Święty kształtował serca
wszystkich, którzy pragną iść za Jezusem i głosić Ewangelię ubogim.
Ciebie prosimy.
5. Módlmy się za zmarłych oblatów, (oraz za ++ polecanych w tej
Eucharystii…) aby Jezus obdarzył ich życiem wiecznym w niebie.
Ciebie prosimy.
6. Módlmy się za Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej i za oblatów posługujących w naszej parafii, aby umocnieni
światłem Ducha Świętego, umieli poświęcić całe swe życie dla Jezusa
i Jego Kościoła.
Ciebie prosimy.
CONCLUSIO:
Boże Miłosierny, który wszystko możesz! Ożyw w naszych sercach przez
Ducha Świętego pierwotny charyzmat św. Eugeniusza de Mazenoda, a w
ten sposób uczyń z nas misjonarzy dobrze służących Twemu Kościołowi,
przez Chrystusa, Pana naszego.
KOMENTARZ NA OFIAROWANIE (sugerowany; przy cichym
akompaniamencie organisty)
Przynosimy dziś Bogu na ołtarz chleb i wino. Niech mocą Ducha Bożego
dokona się teraz przemiana darów, abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w
zbawczej ofierze Chrystusa. Jedynie miłość wypływająca z wiary pozwoli
nam oczyma duszy zobaczyć w białej Hostii i kielichu wina żyjącego
Boga. Dziś także podczas ofiarowania na Stole Pańskim składamy oprócz
darów chleba i wina księgę świętych Konstytucji i Reguł Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej, dziękując Bogu za dar powołania w
Kościele misyjnego zgromadzenia zakonnego. Wszyscy także złóżmy nasz
trud wypełnienia podjętych postanowień i codziennych obowiązków.
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PO KOMUNII ŚW.:
Magnificat i zgodnie z tradycją Zgromadzenia główny celebrans odmawia
Akt Zawierzenia Maryi Niepokalanej:
Maryjo Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, przychodzimy
wszyscy razem, aby odnowić nasze zawierzenie Tobie. Za Twoim
pośrednictwem chcemy oddać życie i naszą rodzinę zakonną Twojemu
Synowi, naszemu Panu i Bratu, Jezusowi Chrystusowi.
Ożywiamy w sobie pamięć ducha naszych pierwszych Ojców, ich
gorliwość w głoszeniu Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej
opuszczonym, i w budowaniu Kościoła. Wspominamy także ufność, jaką
pokładali w Twojej opiece. Zjednoczeni z nimi, prosimy Cię o
wstawiennictwo za nami u Boga, naszego Ojca.
Jako oblaci, jesteśmy Tobie oddani: to łaska, jaką Bóg nas obdarzył
i która we wszystkich zakątkach ziemi łączy nas pod Twoim imieniem.
Pamiętamy żywo słowa św. Eugeniusza de Mazenoda: „Misjonarze będą
mieli szczególne nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy i zawsze uważać
ją będą za swoją Matkę”.
Matko Niepokalana, wzorze naszej wiary, uczyń nas pokornymi sługami,
otwartymi na Ducha Świętego, oddanymi całkowicie Osobie i dziełu
Zbawiciela.
Matko Miłosierdzia, strzeż i umacniaj naszych misjonarzy; bądź
pomocą ludom, którym posługujemy, aby przez Twoje wstawiennictwo i
nasze wysiłki odkryły kim jest Chrystus oraz uznały Go jako swego Pana i
Zbawiciela.
Wyjednaj wreszcie nam, abyśmy kiedyś wraz z naszymi braćmi,
oblatami, którzy nas wyprzedzili do domu Ojca, mogli wspólnie z Tobą
śpiewać pieśń wdzięczności ku chwale Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Kapituła generalna, 1974 r.
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