
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny.
Całą rodzina gromadzi się przy stole wielkanocnym. Wszyscy stojąc śpiewają radosną pieśń: 
Zwycięzca śmierci. Następnie prowadzący rozpoczyna modlitwę: 

P: Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja

W: Ze Zmartwychwstania Twojego Chryste. Alleluja.

P: Módlmy się 

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam 
bramy życia wiecznego, † spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli zmartwychwstać do 
nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków.

W: Amen 

Następnie jeden z domowników odczytuje fragment ewangelii. Wszyscy słuchają jej w postawie 
stojącej. 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i 
przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do 
nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale 
oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

W: Chwała Tobie Chryste 

Po ewangelii następuje krótka chwila ciszy, po niej prowadzący kontynuuje modlitwę. 

P: Bóg Ojciec wskrzesił z martwych Chrystusa, dawcę życia i nas również wskrzesi 
swoją mocą, módlmy się więc i wołajmy:



W: Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

P: Chryste, Ty jesteś światłością, która w ciemnościach świeci, źródłem życia i 
naszego uświęcenia pomóż nam przeżyć ten dzień ku Twojej chwale.

W: Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

P: Panie, Ty przeszedłeś drogę męki i krzyża, spraw, abyśmy cierpiąc i umierając w 
zjednoczeniu z Tobą, z Tobą również zostali wskrzeszeni.

W: Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

P: Jezu, Synu Ojca, nasz Nauczycielu i Bracie, Ty nas ustanowiłeś królestwem i 
kapłanami dla naszego Boga, spraw, abyśmy z radością składali Tobie ofiarę 
uwielbienia.

W: Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

P: Królu chwały, oczekujemy dnia Twego objawienia, daj, abyśmy oglądali Twoje 
oblicze i byli podobni do Ciebie.

W: Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

Wszyscy przez chwilę modlą się w swoich osobistych intencjach, można je wypowiedzieć na 
głos. Następnie wszyscy wspólnie odmawiają modlitwę Pańską.

P: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.

W: Ojcze nasz… 

Po modlitwie następuje błogosławieństwo pokarmów. Ojciec lub matka rodziny, na mocy 
kapłaństwa powszechnego, wynikającego z sakramentu chrztu świętego odmawia modlitwę 
błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych. Nie kropi się ich wodą święconą. 

P: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom 
przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie 
dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do 
Apostołów, aby spożyć wraz z nimi 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 św. dajesz życie światu, 
pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym 
nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym 
zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to 
mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka 
paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej 



Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, 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. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej 
uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen.

Po modlitwie błogosławieństwa wszyscy dzielą się jajkiem, symbolem nowego życia, składając 
sobie nawzajem świąteczne życzenia i darząc się błogosławieństwem Zmartwychwstałego Pana. 
Następnie wszyscy siadają do stołu, aby przez świąteczny posiłek dzielić radość 
Zmartwychwstania. 


