
BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW  

JÓZEFA STANKA I JÓZEFA JANKOWSKIEGO 

12 czerwca - Wspomnienie obowiązkowe 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE 

W niebie się radują Święci, * którzy poszli w ślady Chrystusa, * przelali swoją 

krew z miłości do Niego, * dlatego weselą się z Chrystusem bez końca. 

KOLEKTA 

Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom 

Józefowi Jankowskiemu i Józefowi Stankowi oraz współtowarzyszom udział  

w męce Chrystusa, + wspomóż swoją łaską naszą słabość, * abyśmy naśladując 

męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię 

naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z 

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki 

wieków. 

PIERWSZE CZYTANIE                                                                   Rz 8,31b-39 
Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie 

oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i 

wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 

których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 

potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, siedzi 

po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż może nas odłączyć od miłości 

Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 

niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają 

nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”. 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas 

umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani 

zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, 

ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od 

miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Oto słowo Pańskie. 



PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 126(125), 1b-2b, 2c-3, 4-5, 6 (Ref.: por. 5) 

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, * 

wydawało się nam, że śnimy. 

Usta nasze były pełne śmiechu, * 

a język śpiewał z radości. 

Refren 

Mówiono wtedy między poganami: * 

„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 

Pan uczynił nam wielkie rzeczy * 

i ogarnęła nas radość. 

Refren 

Odmień znowu nasz los, Panie, * 

jak odmieniasz strumienie na Południu.  

Ci, którzy we łzach sieją, * 

żąć będą w radości. 

Refren 

Idą i płaczą, * 

niosąc ziarno na zasiew, 

lecz powrócą z radością, * 

niosąc swoje snopy. 

Refren 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                                            Por. 2 Kor 1, 3b-4a 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Błogosławiony Ojciec Miłosierdzia 

i Bóg wszelkiej pociechy, 

który nas pociesza w każdym utrapieniu. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA                                                                                      J 15, 18-21 
Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów:  

„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. 

Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale 

ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego 

was świat nienawidzi.  

Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od 

swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli 

moje słowa zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą 

czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”. 

Oto Słowo Pańskie. 

MODLITWA NAD DARAMI 

Wszechmogący, wieczny Boże, wspominając błogosławionych Józefa 

Jankowskiego i Józefa Stanka oraz ich współtowarzyszy, którym dałeś jasne 

światło wiary, składamy Ofiarę + i pokornie prosimy, * abyś udzielił nam 

przebaczenia grzechów i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

PREFACJA 

K. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

K. W górę serca. 

W. Wznosimy je do Pana. 

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. 

W. Godne to i sprawiedliwe. 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i 

wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, 

wieczny Boże. 

Ty w męczeństwie błogosławionych Józefa Jankowskiego i Józefa Stanka 

ukazałeś cuda swojej łaski, * oni bowiem, naśladując Chrystusa, przelali krew 

ku Twojej chwale. * Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali * i 

umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze, * przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa. 

Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z 

nimi wołając. 



ANTYFONA NA KOMUNIĘ                                                            2 Kor 4, 11 

Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, * aby życie Jezusa objawiło się 

w naszym śmiertelnym ciele. 

MODLITWA PO KOMUNII 

Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy w dniu 

błogosławionych męczenników Józefa Jankowskiego i Józefa Stanka oraz ich 

współtowarzyszy, udziel nam hojnie swojej łaski + i spraw, aby przykład ich 

bohaterstwa * pomógł nam wytrwać w chwili prób i osiągnąć ostateczne 

zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 

[Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 4 lipca 

2000 r. zatwierdziła kolektę o bł. Józfie Jankowskim i bł. Józefie Stanku (prot. 

416/00/L).] 

 


