
PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA I ZGROMADZENIA 
 

ŚWIĘTO 
 

„Błogosławiona dziewica Maryja ze względu na dar i zadanie boskiego macierzyństwa, dzięki któ-

remu jednoczy się z Synem Odkupicielem i ze względu na swoje szczególne łaski i dary jest głę-

boko związana także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest pierwowzorem Kościoła w porządku 

wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem” (KK). 

Zmartwychwstańcy czczą Maryję jako Matkę Zgromadzenia (KCR 55). Ze Zwiastowaniem roz-

poczęło się Jej duchowe macierzyństwo, które trwać będzie dopóty, dopóki Chrystus nie ukształtuje 

się we wszystkich członkach swojego Ciała, którym jest Kościół. W dzień Pięćdziesiątnicy Maryja 

wraz z uczniami modliła się o zesłanie Ducha Świętego na Kościół. Maryja jest nadal aktywna w 

zsyłaniu Ducha Świętego na Kościół, na Zgromadzenie i na ludzi, którym posługujemy. Jeśli nasza 

działalność apostolska ma być owocna, Jej pomoc i wstawiennictwo są nieodzowne (KCR, 219).  
 

Formularz mszalny opracowany na podstawie MR, s. 76’-78’. 

Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (por. Dz 1, 14) 
 

Uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie * razem z Maryją, Matką Jezusa. * 

Alleluja. 
 

Zamiast antyfony można wykonać śpiew pieśni „Cześć Maryi”. 
 

WSTĘP DO LITURGII 
 

Dla Kościoła, który sam nazywa siebie matką, Maryja jest szczególnym wzorem ma-

cierzyństwa dzięki swojej wierze, miłości i doskonałemu zjednoczeniu z Chrystusem. 

Rozważając dzisiaj tajemnicę Maryi, jako Matki Kościoła, chciejmy naśladować Jej 

cnoty, a szczególnie posłuszeństwo woli Ojca, abyśmy nieustannie wzrastali w świę-

tości. Wpatrzeni w Maryję, która wspólnocie wybranych jaśnieje jako wzór cnót go-

dnych czci i naśladowania, uwielbiajmy Boga, który przez swoje tajemnicze upodo-

banie wybrał Ją na Matkę Chrystusa i Kościoła, a nam daje w Niej Matkę Zgroma-

dzenia. 
 

AKT POKUTY 
 

K. Uznajmy przed Panem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie sprawować tę 

Najświętszą Eucharystię. 

K. Panie – z Twojej woli Kościół przez chrzest odradza ludzi do nowego życia w 

zjednoczeniu z Tobą. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Chryste – z Twojej woli Maryja została pod Krzyżem przyjęta przez Jana jako 

Matka. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Panie – z Twojej woli Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi przyświeca Maryja 

jako znak pewnej nadziei i pociechy. 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, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzicielkę, 

Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką, † spraw, aby za wstawiennictwem miłującej 

Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci, * i pociągał do 

siebie wszystkie narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † 

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

wieków. 
 

LITURGIA SŁOWA 
 

Całą liturgię słowa bierze się z LM2 VI, s. 179-182. 

Ze względu na uroczysty patronat Maryi, Matki Zgromadzenia, należy wziąć przed Ewangelią dwa 

czytania. Liturgię słowa można poprzedzić poniższym wprowadzeniem. 
 

WPROWADZENIE DO CZYTAŃ 
 

U początku ludzkich dziejów jest Ewa – matka wszystkich żyjących. U początku od-

kupienia – nowego stworzenia – stoi druga Ewa – Matka odkupionych. Z wiarą Ma-

ryi przyjmijmy słowo Pana. 
 

W uroczystość odmawia się Wierzę. W Zgromadzeniu Zmartwychwstańców zaleca się złożenie 

wyznania wiary. 
 

MODLITWA WIERNYCH 
 

Przez przyczynę Maryi, Matki Kościoła, skierujmy do Boga nasze pokorne prośby. 

I. Módlmy się za Kościół, aby wpatrzony w postać Maryi, pokornej służebnicy, 

coraz gorliwiej niósł pomoc wszystkim potrzebującym. Ciebie prosimy. 

II. Módlmy się za teologów, aby w zgłębianiu tajemnicy Boga naśladowali Ma-

ryję, Dziewicę zasłuchaną w słowa Pana. 

III. Módlmy się za Zgromadzenie Zmartwychwstańców, aby za przykładem Maryi, 

Dziewicy błagającej, swoją modlitwą i posługą ożywiało cały Kościół. 

IV. Módlmy się za dotkniętych chorobą, aby Maryja, uzdrowienie chorych, była 

dla nich ulgą w cierpieniach. 

V. Módlmy się za nas samych, abyśmy naśladowali Maryję, Pannę wierną, peł-

niąc wolę Ojca na każdy dzień naszego życia. 

Boże, Ty dałeś Kościołowi Maryję za Matkę, † prosimy Cię, przez Jej orędownictwo, 

obdarzaj wszystkich ludzi łaskami * potrzebnymi do osiągnięcia zbawienia. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.  
 

Na złożenie darów można wykonać śpiew „Weź w swą opiekę”. 
 



MODLITWA NAD DARAMI 
 

Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dary i przemień je w Sakrament zbawienia, † 

niech jego działanie rozpali w nas miłość do Dziewicy Maryi, Matki Kościoła, * 

abyśmy razem z Nią ściślej się zjednoczyli z dziełem odkupienia. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

3 prefacja o NMP, nr 57. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (por. J 2, 1. 11) 
 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, * i była tam Matka Jezusa. * Wtedy Jezus 

uczynił początek znaków, * objawił swoją chwałę, * i uwierzyli w Niego Jego 

uczniowie. * Alleluja. 
 

Albo: (por. J 19, 26-27) 
 

Jezus wisząc na krzyżu, rzekł do ucznia, którego miłował: * Oto Matka twoja. * 

Alleluja. 
 

Na Komunię można zaśpiewać pieśń „Bądźże pozdrowiona, Hostyjo”, lub inną stosowną. Na 

uwielbienie wypada zaśpiewać „Uwielbiaj, duszo moja”. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Panie, nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i 

życia, † pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy 

Twój Kościół głosił Dobrą Nowinę wszystkim narodom * i napełniał świat darami 

Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

Na zakończenie można udzielić uroczystego błogosławieństwa o NMP. 

Na wyjście śpiewa się pieśń „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”, lub inną stosowną. 


