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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNY 

 

Zapala się świecę umieszczoną na stole i mówi: 

„Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!” 

Wszyscy odpowiadają: „Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!” 
 

Któryś z domowników odczytuje fragment z Pisma Świętego. 

Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 1-10): 

„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przy-

szła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło 

wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, pod-

szedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyska-

wica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli 

strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: 

«Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. 

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zo-

baczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego ucz-

niom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. 

Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc od-

daliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić 

to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» 

One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A 

Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim bra-

ciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». 
 

Modlitwa „Ojcze nasz” 
 

 

 

 

 

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

 

P: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią po-

leciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmar-

twychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi 

do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z 

nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać 

Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, aby-

śmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwsta-

niu. 

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, 

pobłogosław † (P. wykonuje znak krzyża nad pokarmami) ten chleb i 

wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmi-

łeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w 

swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. 

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, 

pobłogosław † (P. wykonuje znak krzyża nad pokarmami) to mięso, 

wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę ba-

ranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apo-

stołami podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław † (P. 

wykonuje znak krzyża nad pokarmami) te jajka, znak nowego życia, 

abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemnie radością 

z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej 

wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wie-

ków. 

W: Amen. 
 
 
 
 
 

 


