
 

 
 

MODLITWY PRZY WIELKANOCNYM STOLE 
 

 

Przy świątecznym stole, głowa rodziny zapala świecę i okazując ją domownikom oznajmia:  

Prowadzący modlitwę: Chrystus Pan zmartwychwstał! Alleluja!  

Rodzina odpowiada: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!  

Prowadzący modlitwę: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  

Wszyscy: Amen. 

Odczytanie fragmentu Ewangelii powierza się matce lub młodzieży: 

Z Ewangelii według św. Mateusza: 

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa 

Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie 

miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i udaje 

się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”.  

Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i  biegły oznajmić to 

Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, 

objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie 

i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.  

Można zaśpiewać np. „Zwycięzca śmierci” lub „Wesoły nam dzień” 

Po skończonym śpiewie następuje modlitwa próśb:  

Boże, nasz Ojcze, w ten Święty Dzień, podczas którego wspominamy Chwalebne 

Zmartwychwstanie  Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś błogosławił naszą 

doczesność, a naszym zmarłym dał udział w swojej Światłości. 

1. Udziel naszej rodzinie darów miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, 

Panie! 

2. Daj udział w radości zmartwychwstania naszym zmarłym  (wymienić imiona). Ciebie 

prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

3. Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych radością tego dnia. Ciebie 

prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

4. W serca tych, którzy nie uznają Twego Syna za swojego Pana, wlej łaskę wiary 

i nawrócenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!  

5. Wszystkich samotnych, opuszczonych, biednych i chorych obdarz pocieszeniem. Ciebie 

prosimy, wysłuchaj nas, Panie! 

Odmawia się modlitwę „Ojcze nasz”. 

Ojciec rodziny lub ktoś z członków rodziny zaczyna słowami: 

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

pokarmy na stół wielkanocny. 

Prowadzący domową modlitwę mając ręce złożone odmawia modlitwę: 



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 świętej 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.    

Wszyscy odpowiadają: Amen. 

Można pokropić wodą święconą domowników i przygotowane pokarmy na stole wielkanocnym, 

Następują życzenia, dzielenie się „święconką”, wspólny posiłek 

 

Łącząc słowa najlepszych życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych oraz trwając 

w duchowej łączności wiary i modlitwy, życzymy Wam Drodzy Parafianie 

i Waszym krewnym błogosławieństwa i wielu łask od  

Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. 

 

Proboszcz parafii pw. Św. Brata Alberta wraz z duszpasterzami 

 

 


