
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 ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 
 

Bracia i siostry, 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”. 
 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący 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 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. 
 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 
Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 
 
Módlmy się: 
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością 
i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z Ziemi, spraw, aby 
zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go 
udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 
 
Wszyscy: Amen. 
 

+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Msze św. codziennie o godz. 1800. W środę Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Rezurekcja o godzinie 600 rano; następna Msza św. 
o godz. 1030. W Poniedziałek Wielkanocny wracamy do tradycyjnego 
porządku Mszy św. czyli o godz. 730 i o 1030. 

2. Niech ten czas epidemii – dopustu Bożego – będzie dla nas czasem 
powierzania się Bożej Opatrzności i wyrażania w sercu naszej ufności w 
Bożą miłość zatroskaną o wieczne szczęście każdego człowieka. 
Korzystajmy ze środków masowego przekazu by przeżyć dobrze święte 
dni męki śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Kapitan Ernest Gordon 
będąc jeńcem u Japończyków w czasie II wojny światowej, skazanym jak 
inni na ciężką pracę przy budowie kolei i mostu na rzece Kwai 
(film: "Most na rzece Kwai") i na śmierć, widząc ludzką logikę podejścia 
do panujących warunków obozowych, prowadzącej do zagłady, miał 
powiedzieć: "musi być jakieś wyjście z tej pułapki jaką zastawił na nas 
Bóg". Dwa egzemplarze Pisma Świętego wypożyczane na 15 minut 
i wprowadzenie zasad w nim zawartych, odmieniło społeczność 
i pozwoliło większości dotrwać do wyzwolenia. Trzymanie się swoich 
zasad nie tylko w czasie epidemii, raczej nie pozwoli cieszyć się 
szczęściem wszystkich mieszkańców Ziemi. Powróćmy więc do 
współpracy z Bogiem a słysząc o smutnej rzeczywistości panującej w 
Świecie i w rodzinach, wołajmy jak kapłan Dolindo Ruotolo: 

"Jezu Ty się tym zajmij" 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 6.IV – 13.IV 2020 

poniedziałek + Helena Grad w rocznicę śmierci 

wtorek + Maria, + Fabian Łuczyk, + Kazimierz Pusz 

środa + Jolanta Dąbrowska 

czwartek Intencja własna 

piątek ---------------- 

sobota + Filomena, + Eleonora 

niedziela + Maria, + Marian Mielnik 

poniedziałek + Zbigniew Trojnar 10 r. śmierci 

 


