
BŁOGOSŁAWIEOSTWO POKARMÓW  
NA STÓŁ WIELKANOCNY PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM  

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAOSKIEGO 
W CZASIE PANDEMII W 2020 r. 

  

Modlitwę błogosławieostwa można odmówid na rozpoczęcie 
wielkanocnego śniadania, błogosławiąc pokarmy już przygotowane 
na świątecznym stole. Przewodniczący celebracji odmawia 
modlitwę błogosławieostwa, ale nie kropi pokarmów wodą 
święconą. Ojciec rodziny lub inna osoba dorosła zapala świecę 
umieszczoną na stole i mówi:  
 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.  
Wszyscy odpowiadają:  
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.  
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego  
(Mt 28, 1-10):  
Z Ewangelii według Świętego Mateusza.  
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła 
Maria Magdalena  i druga Maria obejrzed grób. A oto nastąpiło 
wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Paoski zstąpił z nieba, 
podszedł, odsunął kamieo i usiadł na nim. Postad jego jaśniała jak 
błyskawica, 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,  zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie 
szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał  z martwych i oto 
udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam 
powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią 
i wielką radością, i pobiegły oznajmid 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 braciom: niech udadzą się do 
Galilei, tam Mnie zobaczą».   
Oto słowo Boże.  

 
Po odczytaniu tekstu ojciec rodziny lub prowadzący mówi:   
 

Módlmy się.  
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po 
swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu 
chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywad 
będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach i siostrach  
przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako 
biesiadników w Twoim  królestwie.  
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  
Wszyscy: Amen.  
 

Ojciec rodziny lub prowadzący mówi:  
Wdzięczni Bogu, że posłał na świat swojego Syna,  
który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, 
módlmy się wspólnie słowami modlitwy Paoskiej: 
 

Ojcze nasz któryś jest w niebie, święd się imię Twoje,  
przyjdź królestwo Twoje,  
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.  
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuśd nam 
nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom  
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. 
 

Ojciec rodziny lub prowadzący mówi:  
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!  
Wszyscy:  
Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja! 
 
 

Teraz można złożyd sobie świąteczne życzenia a następnie 
zasiąśd wspólnie do stołu. 


