
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
 

DRUGI DZIEŃ OKTAWY UROCZYSTOŚCI - ŚWIĘTO 
 

Według Konstytucji naszego Zgromadzenia (por. KCR 79) jest to dzień dziękczynienia (o ile nie 

był obchodzony 27 marca) za całe Zgromadzenie. Celebruje się w tym dniu liturgię z dnia (MR,  

s. 186) z wykorzystaniem poniższych komentarzy i modlitw.  

Kolor szat – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE 
 

Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, * radujmy się wszyscy, * ponieważ kró-

luje na wieki. * Alleluja. 
 

Albo: (por. Wj 13, 5.9) 
 

Wprowadził was Pan do ziemi opływającej mlekiem i miodem, * aby prawo Pańskie 

zawsze było na waszych ustach. * Alleluja. 
 

Można także zaśpiewać jedną z pieśni wielkanocnych na przykład „Wstał Pan Chrystus”. 
 

WSTĘP DO LITURGII 
 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powie do nas: „Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie 

wszystko moim braciom”. Te słowa szczególnie podjęło, jako swoją misję, Zgro-

madzenie Zmartwychwstańców, które dzisiaj w sposób szczególny obchodzi dzień 

dziękczynienia za dar swego istnienia i tajemnicy, którą pieczołowicie zgłębia i głosi 

całemu światu – tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczynając to radosne 

dziękczynienie i uwielbienie musimy także pamiętać o tym, iż każdy z nas jest słaby 

a zło i grzech nas pociągają. 
 

AKT POKUTY 

Można w dniu dzisiejszym zastosować aspersję lub poniższy akt pokuty. 

K. Przeprośmy zatem na początku tej Liturgii za wszelkie nasze zło i grzech. 

K. Panie, Ty zostałeś zabity, lecz Bóg wskrzesił Cię dnia trzeciego. Zmiłuj się nad 

nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Chryste, Ty zmartwychwstałeś i przyniosłeś uczniom słowa pokoju. Zmiłuj się 

nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Panie, Ty jako zwycięski Wódz życia zasiadasz po prawicy Ojca. Zmiłuj się nad 

nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * 

doprowadzi nas do życia wiecznego. W. Amen. 
 

Odmawia się Chwała na wysokości. 
 

 



KOLEKTA 
 

Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła, † 

spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, * 

który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który 

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

wieków. 
 

LITURGIA SŁOWA 
 

Liturgię Słowa w całości bierze się z Poniedziałku w Oktawie Wielkanocy, LM2 II, s. 303-306. 

Należy pamiętać o wykonaniu Sekwencji. Przed rozpoczęciem czytań można posłużyć się po-

niższym komentarzem. 
 

KOMENTARZ PRZED CZYTANIAMI 
 

Zmartwychwstały Chrystus spotyka się z niewiastami, które przyszły do grobu nama-

ścić Jego ciało. Nakazuje im ogłosić swoim uczniom tę radosną nowinę, że On żyje. 

Dzisiaj my jesteśmy wezwani do świadczenia, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, 

także dlatego, że wciąż jeszcze są ludzie, którzy chcieliby sfałszować historię i wy-

kreślić z niej wydarzenie Zmartwychwstania Chrystusa. 
 

Nie odmawia się Wierzę, ale ze względu na uroczysty charakter tego dnia dla naszego Zgroma-

dzenia, można we wspólnotach zakonnych, placówkach i parafiach, w których posługujemy, złożyć 

wyznanie wiary nicejsko–konstantynopolitańskie lub Skład Apostolski. 
 

MODLITWA WIERNYCH 
 

Dziękując Bogu Ojcu za Jego miłosierdzie, za dar, jaki nam dał w Osobie swego 

Syna, który dla nas umarł i zmartwychwstał, skierujmy do Niego nasze prośby. 

I. Módlmy się za cały świat rozdzierany wojnami i niezgodą, aby ludzie zro-

zumieli, że są dziećmi jednego Ojca, wezwanymi do życia w prawdzie i po-

koju. Ciebie prosimy. 

II. Módlmy się za papieża i wszystkich biskupów, aby byli żywym przykładem 

Chrystusa, Dobrego Pasterza. 

III. Módlmy się za całe Zgromadzenie Zmartwychwstańców, aby cieszyło się Bo-

żym błogosławieństwem i nowymi powołaniami. 

IV. Módlmy się, aby Sługa Boży, Bogdan Jański (można wymienić inne sługi 

Boże naszego Zgromadzenia) dostąpił (dostąpili) chwały ołtarzy. 

V. Módlmy się za naszych bliskich, którzy wyprzedzili nas w drodze do życia 

wiecznego (szczególnie za + N.N.), aby dostąpili radości zbawionych. 

VI. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy pokrzepieni słowem Bożym i 

Ciałem Chrystusa, żyli na co dzień prawdą o naszym udziale w Zmartwych-

wstaniu Pana. 

Boże, Ty pozwalasz nam przeżywać pamiątkę Zmartwychwstania Twojego Syna. † 

Przyjmij naszą modlitwę, * abyśmy mogli się radować z Twoich darów. Przez Chry-

stusa, Pana naszego. W. Amen. 
 

Na złożenie darów można zaśpiewać „Otrzyjcie już łzy” lub inną właściwą. 



MODLITWA NAD DARAMI 
 

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, † i spraw, aby odro-

dzony przez wiarę i chrzest święty * osiągnął szczęście bez końca. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

1 prefacja wielkanocna (zwłaszcza w tym dniu), nr 20. 

W Modlitwach Eucharystycznych 1-3, wspomnienie tajemnicy dnia. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Rz 6, 9) 
 

Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, * śmierć nie ma już nad 

Nim władzy. * Alleluja. 
 

Można zaśpiewać pieśń „Nie zna śmierci” lub „Twoja cześć, chwała” lub inną stosowną. 

Na dziękczynienie można zaśpiewać pieśń „Radośnie Panu hymn śpiewajmy” lub inną stosowną. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Boże, Ty nas wprowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego zbawienia, † spraw, 

niech wielkanocne Sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, * abyśmy się stali 

godnymi Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

Po tej modlitwie i ewentualnych ogłoszeniach należy odmówić, w postawie stojącej, modlitwę 

dziękczynną. 
 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA 
 

K. Panie Jezu Chryste Zmartwychwstały, który jesteś początkiem i końcem wszy-

stkiego. Dziękujemy Ci za to, że natchnąłeś Brata Starszego – Bogdana Jańskiego 

myślą zebrania przy sobie innych braci i utworzenia nowego Zgromadzenia. Tobie 

chwała na wieki. 

W. Tobie chwała na wieki. 

K. Panie Jezu Chryste Zmartwychwstały, który wzywasz do siebie tych, którzy Cię 

chcą naśladować. Dziękujemy Ci, że pozwoliłeś Piotrowi Semenence, Hieronimowi 

Kajsiewiczowi i pięciu Współbraciom złożyć śluby zakonne i dać początek nowemu 

Zgromadzeniu. Tobie chwała na wieki. 

W. Tobie chwała na wieki. 

K. Panie Jezu Chryste Zmartwychwstały, który z miłości odkupiłeś świat. Dzięku-

jemy Ci za to, że przez tyle lat powołujesz wciąż nowych Zmartwychwstańców i ka-

żesz im iść, aby pracowali nad zmartwychwstaniem społeczeństwa. Tobie chwała na 

wieki. 

W. Tobie chwała na wieki. 

K. Panie Jezu Chryste Zmartwychwstały, który pod krzyżem dałeś nam Maryję, Ma-

tkę „nowego życia”. Dziękujemy Ci za to, że za Twoim natchnieniem i za sprawą 

Piotra Semenenki wezwałeś także niewiasty do Zgromadzenia Sióstr Zmartwych-

wstanek, by  współpracowały z nami w wielkim dziele głoszenia Twojej miłości 

miłosiernej. Tobie chwała na wieki. 

W. Tobie chwała na wieki. 



K. Za wszystkie łaski jakie zesłałeś na naszą Rodzinę Zakonną w ciągu jej istnienia, 

wysławimy Cię śpiewając: 
 

Ciebie, Boga, wysławiamy,  

Tobie Panu wieczna chwała. 

Ciebie, Ojca, niebios bramy, 

Ciebie wielbi ziemia cała. 

Tobie wszyscy Aniołowie,  

Tobie Moce i niebiosy,  

Cheruby, Serafinowie  

ślą wieczystej pieśni głosy: 

Święty, Święty, nad Świętymi  

Bóg Zastępów, Król łaskawy,  

Pełne niebo z kręgiem ziemi  

majestatu Twojej sławy. 

Apostołów Tobie rzesza,  

chór proroków pełen chwały,  

Tobie hołdy nieść pospiesza  

Męczenników orszak biały. 

Cebie poprzez okrąg ziemi 

z głębi serca, ile zdoła, 

Głosy ludów zgodzonymi 

wielbi święta pieśń Kościoła. 

Niezmierzonej Ojca chwały, 

Syna, Słowo wiekuiste, 

Z Duchem, wszechświat wielbi cały: 

Królem chwały Tyś, o Chryste! 

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka. 

By świat zbawić swoim zgonem, 

Przyoblókłszy się w człowieka,  

Nie wzgardziłeś Panny łonem.  

Tyś pokruszył śmierci wrota,  

starł jej oścień w męki dobie  

I rajskiego kraj żywota 

otworzyłeś wiernym sobie. 

Po prawicy siedzisz Boga, 

w chwale Ojca, Syn Jedyny,  

Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, 

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 

Prosim, słudzy łask niegodni, 

wspomóż, obmyj grzech, co plami,  

Gdyś odkupił nas od zbrodni  

drogiej swojej Krwi strugami.  

Ze świętymi w blaskach mocy 

wiecznej chwały zlej nam zdroje,  

Zbaw, o Panie, lud sierocy,  

błogosław dziedzictwo swoje! 

* Następującą część hymnu można według uznania opuścić 

Rządź je, broń po wszystkie lata,  

prowadź w niebios błogie bramy. 

My w dzień każdy, Władco świata,  

Imię Twoje wysławiamy.  



Po wiek wieków nie ustanie  

pieśń, co sławi Twoje czyny. 

O, w dniu onym racz nas, Panie,  

Od wszelakiej ustrzec winy. 

Zjaw swą litość w życiu całym 

tym, co żebrzą Twej opieki; 

W Tobie, Panie, zaufałem, 

nie zawstydzę się na wieki. 
 

Kapłan wzywa: 

Módlmy się. 
Następuje chwila cichej modlitwy, po czym z rozłożonymi rękami mówi: 

Wszechmogący wieczny Bożę, który powołałeś nas do Zgromadzenia Twego Zmar-

twychwstałego Syna, † spraw, abyśmy pełniąc Twą wolę, * doszli wraz z wiernymi, 

którym posługujemy, do Ojczyzny Niebieskiej † i zajęli miejsca przygotowane nam 

od założenia świata. * Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Lud odpowiada: 

Amen. 
 

Na zakończenie i rozesłanie można użyć uroczystego błogosławieństwa. 

Na wyjście śpiewa się pieśń „Zwycięzca śmierci”. 


