
 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU 
PRZED 

UROCZYSTYM POSIŁKIEM 
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: 
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Następnie odczytuje tekst Pisma Świętego.  
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie 

mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski 
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 

Nasz Pan, Jezus Chrystus pozawala nam wszystkim Boga nazywać Ojcem, 
dlatego pełni ufności prośmy, aby zechciał obdarzyć swoim 
błogosławieństwem nas, nasze rodziny, naszych krewnych, znajomych i 
wołajmy do Niego: 
 Ojcze nasz …

Panie, Jezu Chryste; Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom 
przygotować paschalną wieczerzę, a w dzień zmartwychwstania przyjąłeś 
zaproszenie uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, by spożyć posiłek; prosimy 
Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas 
świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować
z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. 

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie 
światu; pobło  ✠ gosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę 
chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie na pustkowiu i który po 
swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów:  pobło 
 ✠ gosław  to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na 

pamiątkę Baranka Paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z 
Apostołami na Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze; pobło  ✠ gosław te jajka i 
wiosenne roślinki, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie 
rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że 
jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty, w domu 
Twojego Ojca; gdzie z Ojcem i Duchem świętym żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.     

 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 spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w 
braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w 
Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 


