
OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POSIŁKU W DOMU PRZED ŚNIADANIEM WIELKANOCNYM 

 
 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 
 

P.: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

W.: Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja. 
 

1. W imię Ojca i Syna i Ducha św.  

Wszyscy: Amen. 
 

Bóg Ojciec przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą i 

napełnił nas radością. Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki. 

Wszyscy: Amen 
 

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i 

podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie 

Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także podzielimy 

się wzajemnie. 
 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma św. 
 

2. Bracia i siostry posłuchajcie słów Dziejów Apostolskich.  

Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 

Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeb. Codziennie 

trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z 

radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosią się do nich życzliwie. 
 

3. Modlitwa powszechna: 
 

Bóg Ojciec wie czego potrzebujemy do życia i zbawienia. Z ufnością przeto 

zanieśmy do niego pokorne prośby w intencjach kościoła, świata i nas tu zebranych. 

Wołajmy do Niego: 
 

Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb 

powszedni, szukali nade wszystko skarbu królestwa Bożego. Ciebie prosimy ... 
 

Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od klęski 

nieurodzaju, suszy i głodu. Ciebie prosimy ... 
 

Módlmy się za pracujących na roli, w fabrykach i kopalniach, aby cieszyli się 

sprawiedliwą zapłatą za pracę i społeczną wdzięcznością. Ciebie prosimy ... 
 

Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do stołu wspólnego 

wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymamy od Boga i kochających nas ludzi.  

Ciebie prosimy ... 
 

Ojciec rodziny lub przewodniczący: Ojcze nasz ...  

 



Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby 

pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.  
 

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy.  
 

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. 
 

- Następuje poświęcenie pokarmów wodą święconą. (Jeżeli jest w domu.) 
 

- Życzenia świąteczne. 
 

- Podzielenie się sybolem życia - jajkiem. 


