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    Wspomnienie 

W zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki i w instytucie 
Ochotniczek Księdza Bosko: wspomnienie dowolne. 

Artemides (Boretto, Reggio Emilia, 12 października 1880 - Viedma, Argentyna, 15 marca 
1951) wraz z rodziną, na początku 1897 r., wyemigrował do Argentyny, by osiedlić się w 
Bahia Blanca, gdzie uczęszczał do parafii prowadzonej przez salezjanów. W wieku 
dwudziestu lat został przyjęty przez biskupa Giovanniego Cagliero jako aspirant 
salezjański i skierowany do domu w Bernal, gdzie powierzono mu zadanie asystowania 
młodemu księdzu choremu na gruźlicę. Pełniąc tę posługę, również on zaraził się tą 
chorobą. Wysłany na leczenie do szpitala San José w Viedma spotkał ks. Evasio 
Garrone. Razem z nim prosił i wyjednał u Maryi Wspomożycielki łaskę uzdrowienia, z 
obietnicą poświęcenia całego swojego życia opiece nad chorymi. W 1908 r. złożył śluby 
wieczyste jako salezjanin koadiutor. Zaczął opiekować się apteką przyłączoną do 
szpitala, a później przejął odpowiedzialność za szpital. Jako dobry samarytanin żył 
całkowitym oddaniem chorym, rozpoznając w nich oblicze Chrystusa. Wychowany w  
duchowej szkole księdza Bosko uczynił z Opatrzności Bożej pierwszy i podstawowy 
punkt oparcia dla swoich dzieł. Święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 14 
kwietnia 2002 r., a papież Franciszek włączył go do grona świętych Kościoła 9 
października 2022 r. 
 
Antyfona na wejście       Por. Ps 111, 9 
Pan rozdaje i obdarza ubogich,  
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 
wywyższona z chwałą będzie Jego potęga. 
 
KOLEKTA     
Wszechmogący Boże, Ty w pokornych i małych 
ukazujesz wielkie dzieła swojej łaski, 
spraw, abyśmy za wstawiennictwem świętego Artemidesa [Zattiego] 
w cierpiących braciach rozpoznali oblicze Chrystusa  
i służyli Mu. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 
MODLITWA NAD DARAMI   
Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dary, 
które składamy wspominając nieskończoną miłość Twojego Syna,  
spraw, aby przykład świętego Artemidesa [Zattiego] 
utwierdził nas w miłości ku Tobie i bliźnimu. 
Przez Chrystusa, Pana Naszego. 



 
PREFACJA      [Prefacja o świętych zakonnikach] 
Znaczenie życia poświęconego Bogu 
 
K.  Pan z wami.  
W.  I z duchem twoim. 
K.  W górę serca.  
W.  Wznosimy je do Pana. 
K.  Dzięki składamy Panu Bogu naszemu.  
W.  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: ** 
 
 
Albo: 
 
PREFACJA      [Prefacja zwykła VIII]1 
Jezus dobry samarytanin 
 
K.  Pan z wami.  
W.  I z duchem twoim. 
K.  W górę serca.  
W.  Wznosimy je do Pana. 
K.  Dzięki składamy Panu Bogu naszemu.  
W.  Godne to i sprawiedliwe. 
 

                                                            
1 Prefacja zwykła VIII, w: Mszał Rzymski dla diecezji włoskich, s. 375. 



Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe,  
słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty,  
wszechmogący i miłosierny Boże * 
zawsze i wszędzie składali dziękczynienie 
w każdym momencie naszego życia, 
w zdrowiu i chorobie, w cierpieniu i radości, * 
przez Chrystusa, Twego sługę i naszego Odkupiciela. ** 
 
On w swoim śmiertelnym życiu * 
przekazywał dobrodziejstwa * 
uzdrawiając wszystkich, 
którzy przez zło byli uwięzieni. ** 
 
Nawet dzisiaj jako dobry samarytanin 
zbliża się do każdego człowieka 
zranionego na ciele i na duchu * 
i wylewa na jego rany * 
olejek pocieszenia i wino nadziei. ** 
 
Za ten znak Twojej łaski, * 
nawet noc bólu * 
otwiera się na światło paschalne 
Twojego ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Syna. ** 
 
A my razem z aniołami i świętymi, * 
śpiewamy jednym głosem * 
hymn Twojej chwały: **   
 
 
Antyfona na Komunię         Mk 3,34-35  
Oto moja matka i moi bracia.   
Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką», mówi Pan. 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII   
Boże, nasz Ojcze,  
posileni Sakramentem zbawienia, 
pokornie Cię prosimy, 
spraw, abyśmy naśladowali miłość świętego Artemidesa [Zattiego] 
i uczestniczyli w jego chwale. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.  
  



LEKCJONARZ 
 
Czytania należy wziąć z Lekcjonarza na dni powszednie. 
Jeśli dobro duszpasterskie wiernych tego wymaga, można skorzystać tekstów niżej 
zamieszczonych. 
 
 
CZYTANIE PIERWSZE 

Użycz chleba zgłodniałemu.  
 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 58, 6-11  
 

Tak mówi Pan Bóg:  
«Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybrałem:  
rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,  
wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać?  
 
Czyż nie jest raczej postem  
dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy,  
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków? 
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza 
i szybko rozkwitnie twe zdrowie.  
Sprawiedliwość 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 jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, 
jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, 
wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,  
a twoja ciemność stajnie 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.  
 
 
 
 
 
 



PSALEM RESPONSORYJNY      Z Psalmu 111 (112)  
 
R. Błogosławiony człowiek, który służy Panu. 
  
Błogosławiony człowiek, który służy Panu 
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. 
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, 
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. R. 
 
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, 
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. 
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,  
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. R. 
 
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza  
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.  
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje 
i pozostanie w wiecznej pamięci. R. 
 
Mocne jest jego serce, zaufało Panu.  
Rozdaje i obdarza ubogich, 
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 
wywyższona z chwałą będzie jego potęga. R. 
 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     Por. Łk  8,15 

R. Alleluja, alleluja. 
 
Błogosławieni, którzy przyjmują słowo Boże 
sercem szlachetnym i dobrym, 
i wydają owoce dzięki wytrwałości. 
 
R. Alleluja. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     Łk 10, 27 

 
R. Alleluja, alleluja. 
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą,  
całą swoją mocą i całym swoim umysłem;  
a swego bliźniego jak siebie samego.  
    
R. Alleluja. 
 



EWANGELIA 

Kto jest moimi bliźnim? 

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza                                             10, 25-37 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał:  «Nauczycielu, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?». Jezus mu odpowiedział:  «Co jest napisane w 
Prawie? Jak czytasz?». On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego 
jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz 
żył». 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?». Jezus, 
nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w 
ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 
umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i 
minął.  

Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.   

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, 
wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; 
potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś 
dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: «Miej o nim staranie, a jeśli co więcej 
wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał».  

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce 
zbójców?». On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, 
i ty czyń podobnie». 

Oto słowo Pańskie 

  



MODLITWA POWSZECHNA 
 
 
13 LISTOPADA 
ŚWIĘTEGO ARTEMIDESA ZATTIEGO 
 
Skierujmy do Boga nasze modlitwy za wstawiennictwem świętego Artemidesa 
Zattiego, aby Chrystus, który przyszedł na świat ewangelizować ubogich i 
uzdrawiać skruszonych w sercu, mógł także dziś przynosić zbawienie tym, którzy 
oczekują na Niego jako Odkupiciela. 

 
R. Wysłuchaj nas, Panie. 
 
1. Za Kościół: Boże Ojcze, ukaż wszystkim cierpiącym na ciele i duszy miłość Chrystusa 
Dobrego Samarytanina, który okazał łaskawość i wyzwolenie wszystkim, którzy byli 
niewolnikami zła. Ciebie prosimy. 
 
2. Za Rodzinę Salezjańską: Boże Ojcze, odnów nasze zaangażowanie w realizację misji 
wychowawczej i duszpasterskiej, abyśmy potrafili naśladować Artemidesa Zattiego, który 
zbliżał się do każdego człowieka zranionego na ciele i duszy. Ciebie prosimy. 
 
3. Za chorych i wszystkich, którzy pracują na polu opieki zdrowotnej: Boże Ojcze, niech 
świadectwo św. Artemidesa, prowadzącego ludzi do wiary w chwili próby i choroby, 
będzie inspirującym źródłem miłości i otwarcia na miłość bliźniego. Ciebie prosimy. 
 
4. O nowe powołania: Boże Ojcze spraw, aby świadectwo świętości Artemidesa Zattiego 
wzbudziło odnowione zaangażowanie na rzecz promocji powołania do życia 
konsekrowanego, a zwłaszcza powołania salezjanina [koadiutora]. Ciebie prosimy. 
 
5. Za nas, obecnych na zgromadzeniu eucharystycznym: Boże Ojcze, niech oryginalne 
świadectwo salezjańskiej świętości Artemidesa Zattiego, całkowicie oddanego służbie 
ubogim i potrzebującym, będzie znakiem i przesłaniem dla nas, abyśmy z gorliwością 
realizowali ideały życia chrześcijańskiego. Ciebie prosimy. 
 
6. Inne intencje. 
 
Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, Ty wezwałeś Artemidesa Zattiego, salezjanina 
koadiutora, aby był dobrym samarytaninem w służbie ubogim i chorym. Pomóż 
nam wiernie żyć Ewangelią i być autentycznymi świadkami Twojej miłości. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 
 


