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Czym s¹ uczynki mi³osierdzia? 
Uczynki mi³osierdzia wzglêdem cia³a – krótkie 

wyjaœnienie 
Œw. Mateusz przytacza opowieœæ o S¹dzie 

Ostatecznym (Mt 25,31-46). „Gdy Syn Cz³owieczy przyjdzie 
w swej chwale i wszyscy anio³owie z Nim, wtedy zasi¹dzie na swoim tronie pe³nym chwa³y. 
I zgromadz¹ siê przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od koz³ów. Owce postawi po prawej, a koz³y po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie 
siê Król do tych po prawej stronie: "PójdŸcie, b³ogos³awieni Ojca mojego, weŸcie w posiadanie 
królestwo, przygotowane wam od za³o¿enia œwiata! Bo by³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ; by³em 
spragniony, a daliœcie Mi piæ; by³em przybyszem, a przyjêliœcie Mnie; by³em nagi, a przyodzialiœcie 
Mnie; by³em chory, a odwiedziliœcie Mnie; by³em w wiêzieniu, a przyszliœcie do Mnie". 

1) G³odnych nakarmiæ i 2) spragnionych napoiæ. Te dwa uczynki uzupe³niaj¹ siê wzajemnie 
i odnosz¹ siê do pomocy, jakiej winniœmy udzieliæ w formie po¿ywienia i innych najpotrzebniejszych 
dóbr najbardziej potrzebuj¹cym, tym, którzy nie maj¹ tego, co niezbêdne, by móc ka¿dego dnia jeœæ. 
Ewangelia wg œw. £ukasza przekazuje nastêpuj¹ce wskazanie Zbawiciela:„Kto ma dwie suknie, niech 
[jedn¹] da temu, który nie ma; a kto ma ¿ywnoœæ, niech tak samo czyni.” (£k 3,11). 

3) Nagich przyodziaæ. Ten uczynek mi³osierdzia ma na celu zaradzenie innej podstawowej 
potrzebie – potrzebie przyodzienia. Czêsto mo¿emy go praktykowaæ dziêki zbiórkom odzie¿y 
organizowanym w parafiach i innych miejscach. Oddaj¹c nasze ubrania warto pomyœleæ, ¿e mo¿emy 
daæ to, co nam zbêdne, co ju¿ nie mo¿e nam s³u¿yæ, ale mo¿emy te¿ daæ z tego, co jeszcze jest zdatne 
do u¿ytku. Do hojnoœci zachêca nas List œw. Jakuba: „Jeœli na przyk³ad brat lub siostra nie maj¹ odzienia 
lub brak im codziennego chleba, a ktoœ z was powie im: «IdŸcie w pokoju, ogrzejcie siê i najedzcie do 
syta!»-a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebuj¹ dla cia³a - to na co siê to przyda?” (Jk 2,15-16). 

4) Podró¿nych w dom przyj¹æ. W staro¿ytnoœci przyjêcie w dom podró¿nych by³o spraw¹ ¿ycia 
i œmierci ze wzglêdu na komplikacje i ryzyko zwi¹zane z podró¿owaniem. Dziœ jest inaczej. Mimo to 
równie¿ dziœ mo¿emy stan¹æ przed koniecznoœci¹ przyjêcia kogoœ do domu nie ze wzglêdu na czyst¹ 
goœcinnoœæ wzglêdem krewnych czy przyjació³, ale z powodu autentycznej potrzeby.

5) WiêŸniów pocieszaæ. W tym przypadku chodzi o odwiedzanie wiêŸniów i ofiarowanie im 
nie tylko pomocy materialnej, ale równie¿ duchowej, która pomog³aby im stawaæ siê lepszymi, 
poprawiæ siê, nauczyæ siê pracy, która mog³aby siê mu przydaæ po up³ywie terminu wyznaczonego 
przez wymiar sprawiedliwoœci itd. Oznacza to równie¿ wykupywanie z niewoli niewinnych wiêŸniów. 
W staro¿ytnoœci chrzeœcijanie p³acili za uwalnianie niewolników lub szli do niewoli na wymianê 
za niewinnych wiêŸniów.

 6) Chorych nawiedzaæ. Chodzi tu o autentyczn¹ troskê o chorych i osoby w podesz³ym wieku, 
tak w aspekcie fizycznym, jak i dotrzymaniem im przez jakiœ czas towarzystwa. Najlepszym 
przyk³adem, jaki podaje w tej kwestii Pismo Œwiête, jest Przypowieœæ o Dobrym Samarytaninie, który 
opatrzy³ rannego i nie mog¹c zajmowaæ siê nim d³u¿ej osobiœcie, powierzy³ opiekê innej osobie, której 
zaoferowa³ zap³atê (por. £k 10,30-37).           (c.d. na str. 3)
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Ewangelia W CZASIE PROCESJI I POŒWIÊCENIA PALM (£k 19,28-40).
Jezus ruszy³ na przedzie zd¹¿aj¹c do Jerozolimy. Gdy przyszed³ w pobli¿e Betfage i Betanii, do góry 

zwanej Oliwn¹, wys³a³ dwóch spoœród uczniów, mówi¹c: „IdŸcie do wsi, która jest naprzeciwko, 
a wchodz¹c do niej, znajdziecie oœlê uwi¹zane, którego nikt jeszcze nie dosiad³. Odwi¹¿cie je 
i przyprowadŸcie tutaj. A gdyby was kto pyta³, dlaczego odwi¹zujecie, tak powiecie: «Pan go 
potrzebuje»”. Wys³ani poszli i znaleŸli wszystko tak, jak im powiedzia³. A gdy odwi¹zywali oœlê, 
zapytali ich jego w³aœciciele: „Czemu odwi¹zujecie oœlê?” Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”. 
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe p³aszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jecha³, 
s³ali swe p³aszcze na drodze. Zbli¿a³ siê ju¿ do zbocza Góry Oliwnej, kiedy ca³e mnóstwo uczniów 
poczê³o wielbiæ radoœnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wo³ali g³oœno: „B³ogos³awiony 
Król, który przychodzi w imiê Pañskie. Pokój w niebie i chwa³a na wysokoœciach”. Lecz niektórzy 
faryzeusze spoœród t³umu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroñ tego swoim uczniom”. Odrzek³: 
„Powiadam wam, jeœli ci umilkn¹, kamienie wo³aæ bêd¹”.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
¯YCIE JEZUSA ODZWIERCIEDLA ¯YCIE CZ£OWIEKA

Liturgia Niedzieli Palmowej jest podobna do ludzkiego ¿ycia. S¹ chwile 
radosne, ale jest tak¿e ból i cierpienie. Aby zrozumieæ sens tego wszystkiego, 
wpatrujemy siê w Chrystusa, który umar³ na Krzy¿u i trzy dni póŸniej 
zmartwychwsta³. 

Dziœ s³ów Ewangelii s³uchamy dwa razy. Pierwsze jej czytanie nape³nia nas 
radoœci¹. Dowiadujemy siê z niego o ludziach wiwatuj¹cych na czeœæ Chrystusa. 
Co prawda faryzeusze zaczynaj¹ ju¿ szemraæ, ale ich g³os jest jeszcze zbyt s³aby, 
aby mogli przeszkodziæ temu niezwyk³emu wjazdowi do Jerozolimy. Dzisiejsze 
drugie czytanie Ewangelii, zawieraj¹ce opis Mêki Pañskiej, ca³kowicie zmienia 

nastrój. Faryzeusze triumfuj¹, a k³amstwo i bluŸnierstwo wydaje siê, ¿e zwyciê¿y³o. Dzisiejsza 
celebracja odzwierciedla dwa bieguny naszej ludzkiej egzystencji. Bywa, ¿e w ¿yciu odnosimy 
sukcesy. Mo¿e osi¹gamy je w³asn¹ prac¹, a mo¿e koniunktura tak siê uk³ada, ¿e bez wiêkszego 
wysi³ku wdrapujemy siê na szczyt drabiny sukcesu. Ludzie nas podziwiaj¹, a my czujemy siê 
spe³nieni. Wystarczy jednak niespodziewany krach na gie³dzie, zwolnienia w pracy i l¹dujemy 
na zupe³nie przeciwleg³ym biegunie. Ziemskie ¿ycie Jezusa odzwierciedla los cz³owieka. By³y w nim 
chwile piêkne i radosne, ale tak¿e ból i trwoga. „Gdy w Bogu z³o¿ymy nadziejê, uzyskamy wolnoœæ 
i bezpieczeñstwo” (œw. Jan Chryzostom). Bycie blisko Pana nie gwarantuje, ¿e nasze ¿ycie bêdzie 
pozbawione trosk i cierpienia. Ale gdy w tym wszystkim bêdziemy zauwa¿aæ Boga, wtedy nigdy 
nie utracimy sensu ¿ycia i pewnego dnia zbierzemy owoce zmartwychwstania. 

    (Przedruk za „Dzieñ Pañski” 13/2013)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papie¿ Franciszek: upuœæmy kamienie, którymi chcemy rzucaæ w innych
Do upuszczenia kamieni, którymi chcielibyœmy obrzuciæ innych i zastanowienia siê nad w³asn¹ grzesznoœci¹ zachêca³ 

Papie¿ w rozwa¿aniu przed modlitw¹ Anio³ Pañski. Podkreœli³, ¿e Bóg nie chce potêpienia, ale zbawienia ka¿dego 
cz³owieka. Przywo³uj¹c ewangeliczn¹ scenê przyprowadzania do Jezusa kobiety przy³apanej na cudzo³óstwie, któr¹ 
faryzeusze chcieli ukamienowaæ, Franciszek zaznaczy³, ¿e jest to wyj¹tkowe spotkanie ludzkiej nêdzy z mi³osierdziem 
Boga. Przypomnia³ te¿ s³owa Jezusa wypowiedziane do zastawiaj¹cych na niego pu³apkê oskar¿ycieli: „Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci na ni¹ kamieñ”. 

„Ta odpowiedŸ pozbawi³a oskar¿ycieli pewnoœci. Rozbroi³ ich w dos³ownym znaczeniu tego s³owa: wszyscy z³o¿yli 
«broñ», czyli kamienie gotowe do rzucenia, zarówno te widoczne przeciw kobiecie, jak i te ukryte, przeciw Jezusowi – 
mówi³ Papie¿. - I gdy On dalej pisa³ na ziemi, oskar¿yciele jeden po drugim odeszli, ze spuszczon¹ g³ow¹, poczynaj¹c od 
starszych, bardziej œwiadomych ¿e nie s¹ bez grzechu. Jak¿e dobrze zrobi nam œwiadomoœæ, ¿e tak¿e my jesteœmy 
grzesznikami! Choæby wtedy kiedy plotkujemy o innych i o tym, co o nich wiemy. Jak¿e warto, abyœmy mieli odwagê, 
by upuœciæ na ziemiê kamienie, którymi chcielibyœmy obrzuciæ innych i zastanowili siê nad w³asnymi grzechami”.
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Czym s¹ uczynki mi³osierdzia?   (c.d. ze str. 1)

. 

7) Umar³ych pogrzebaæ. Chrystus nie mia³ miejsca, gdzie móg³by g³owê z³o¿yæ. Swój grób odda³ 
Mu Jego przyjaciel, Józef z Arymatei. Uczyni³ wiêcej–odwa¿y³ siê stan¹æ przed Pi³atem i poprosiæ 
o Cia³o Jezusa. Pomocy podczas pogrzebu Jezusa udzieli³ Nikodem. Przykazanie grzebania umar³ych 
wydaje siê zbêdne, bo w istocie wszyscy maj¹ pogrzeb. Ale np. podczas wojny mo¿e byæ trudne 
do spe³nienia. Dlaczego wyprawienie cia³u ludzkiemu godnego pogrzebu ma takie znaczenie? 
Poniewa¿ cia³o to by³o mieszkaniem–œwi¹tyni¹–Ducha Œwiêtego (1 Kor 6,19). 

Uczynki mi³osierdzia wzglêdem duszy – krótkie wyjaœnienie 
1) Grzesznych napominaæ. Inn¹ nazw¹ tego uczynku mi³osierdzia jest „upomnienie 

braterskie”, objaœnia je osobiœcie sam Jezus w Ewangelii wg œw. Mateusza „Gdy brat twój zgrzeszy , 
idŸ i upomnij go w cztery oczy. Jeœli ciê us³ucha, pozyskasz swego brata” (Mt 18,15). Upominaj¹c 
bliŸniego powinniœmy czyniæ z ³agodnoœci¹ i zachowuj¹c pokorê. Czêsto mo¿emy mieæ z tym 
trudnoœæ, ale wówczas mo¿emy wspomnieæ sobie s³owa, którymi œw. Jakub Aposto³ koñczy swój list: 
„jeœliby ktokolwiek z was zszed³ z drogi prawdy, a drugi go nawróci³, niech wie, ¿e kto nawróci³ 
grzesznika z jego b³êdnej drogi, wybawi duszê jego od œmierci i zakryje liczne grzechy” (Jk 5,19-20).

2) Nieumiejêtnych pouczaæ. Chodzi tu o udzielenie nauki w jakiejkolwiek materii, równie¿ 
religijnej, komuœ, kto nie posiada danej wiedzy. Nauczanie to mo¿e mieæ formê pisemn¹ b¹dŸ ustn¹, 
odbyæ siê za pomoc¹ jakiegokolwiek œrodka przekazu lub te¿ bezpoœrednio. Jak powiada Ksiêga 
Daniela „ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwoœci, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze” (Dn 12,3b). 

3) W¹tpi¹cym dobrze radziæ. Dar rady jest jednym z darów Ducha Œwiêtego. Dlatego te¿, jeœli 
ktoœ chce udzieliæ dobrej rady, powinien przede wszystkim czyniæ to z odniesieniem do Boga, gdy¿ 
nie chodzi o dzielenie siê prywatnymi opiniami, ale o udzielenie dobrej rady potrzebuj¹cemu. 

4) Strapionych pocieszaæ. Pociecha niesiona strapionemu, temu, kto prze¿ywa jak¹œ trudnoœæ, 
to kolejny uczynek mi³osierdzia. Czêsto jego uzupe³nieniem jest dobra rada, która mo¿e pomóc 
w pokonaniu bolesnej czy przykrej sytuacji. Towarzyszenie naszym braciom zawsze, ale przede 
wszystkim w chwilach najtrudniejszych, to naœladowanie Chrystusa, który litowa³ siê nad cudzym 
cierpieniem. Przyk³ad tego postêpowania podaje Ewangelia wg œw. £ukasza, która opisuje 
wskrzeszenie syna wdowy z Naim: „Gdy zbli¿y³ siê do bramy miejskiej, w³aœnie wynoszono 
umar³ego - jedynego syna matki, a ta by³a wdow¹. Towarzyszy³ jej spory t³um z miasta. Na jej widok 
Pan u¿ali³ siê nad ni¹ i rzek³ do niej: «Nie p³acz!» Potem przyst¹pi³, dotkn¹³ siê mar-a ci, którzy je 
nieœli, stanêli-i rzek³: «M³odzieñcze, tobie mówiê wstañ!» Zmar³y usiad³ i zacz¹³ mówiæ; i odda³ go 
jego matce”.

5) Krzywdy cierpliwie znosiæ. Cierpliwoœæ w znoszeniu cudzych wad jest cnot¹ i uczynkiem 
mi³osierdzia. Nale¿y jednak dodaæ pewn¹ wa¿n¹ wskazówkê: jeœli znoszenie krzywd sprawia wiêcej 
szkody ni¿ po¿ytku, nale¿y z najwiêksz¹ ¿yczliwoœci¹ i delikatnoœci¹ udzieliæ napomnienia. 

6) Urazy chêtnie darowaæ. Odmawiaj¹c Ojcze Nasz, mówimy: „Odpuœæ nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom”, a sam Pan mówi nam: „jeœli bowiem przebaczycie ludziom 
ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeœli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec 
wasz nie przebaczy wam waszych przewinieñ.” (Mt 6,14-15) Darowanie uraz oznacza pokonanie 
mœciwoœci i ¿alu. Oznacza ¿yczliwe traktowanie tego, kto nas urazi³. Najlepszy przyk³ad daje nam 
Jezus na Krzy¿u, ucz¹c nas, ¿e powinniœmy przebaczaæ wszystko i zawsze: „Ojcze, przebacz im, 
bo nie wiedz¹, co czyni¹” 

7) Modliæ siê za ¿ywych i umar³ych. Œwiêty Pawe³ poleca modliæ siê za wszystkich, bez ró¿nicy, 
równie¿ za rz¹dz¹cych i osoby ponosz¹ce szczególn¹ odpowiedzialnoœæ „On bowiem pragnie, 
by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4) Od naszej modlitwy zale¿y 
sytuacja zmar³ych, którzy s¹ w czyœæcu. Modlitwa za nich, by zostali uwolnieni od swoich grzechów, 
jest równie¿ jednym z dobrych uczynków (por. 2 Mch 12,45)
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Niedziel¹ Palmow¹ rozpoczynamy Wielki Tydzieñ, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. 
Niech udzia³ w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejœæ g³êboko we wszystkie wydarzenia rozpoczêtego Wielkiego 
Tygodnia.

2. 25 marca to dzieñ, w którym Koœció³ obchodzi uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Jednak normy 
kalendarza liturgicznego wskazuj¹ na znaczenie dni Wielkiego Tygodnia i oktawy paschalnej, wiêc uroczystoœæ 
tê obchodziæ bêdziemy dopiero w poniedzia³ek po niedzieli Mi³osierdzia Bo¿ego, 4 kwietnia.

3. Œwiête Triduum Paschalne rozpocznie siê w Wielki Czwartek wieczorem o godz. 18  Msz¹ Œwiêt¹ Wieczerzy 
Pañskiej. Bêdziemy dziêkowaæ za dwa sakramenty: Eucharystiê i kap³añstwo. Po zakoñczonej liturgii 
przeniesiemy procesyjnie Najœwiêtszy Sakrament do przygotowanego o³tarza adoracji. Adoracja potrwa 
do godz. 22 .

4. W Wielki Pi¹tek Koœció³ nie sprawuje Mszy Œwiêtej. Zaprasza jednak wszystkich wiernych do udzia³u w liturgii 
Mêki Pañskiej, której szczytowym momentem jest adoracja krzy¿a œwiêtego. Za uczczenie krzy¿a w tym dniu 
mo¿emy dost¹piæ ³aski odpustu zupe³nego pod zwyk³ymi warunkami. W naszym koœciele parafialnym liturgiê 
rozpoczniemy o godz. 18 . Na zakoñczenie liturgii Mêki Pañskiej przeniesiemy Najœwiêtszy Sakrament do 
przygotowanego Grobu Bo¿ego, gdzie adoracja trwaæ bêdzie do godz. 24 . Podczas adoracji odœpiewamy trzy 
czêœci gorzkich ¿ali i podobnie jak by³o w ubieg³ych latach spowiedŸ do godz. 24 - tzw. „Noc konfesjona³ów”. 
Przypominamy te¿, ¿e w Wielki Pi¹tek wierni miêdzy 18. a rozpoczêciem 60. roku ¿ycia, oprócz 
wstrzemiêŸliwoœci od pokarmów miêsnych, s¹ zobowi¹zani do zachowania postu œcis³ego, czyli do spo¿ycia 
jednego posi³ku do syta oraz dwóch skromnych posi³ków w ci¹gu dnia. Osoby starsze i nieco m³odsze (które 
ukoñczy³y 14 lat) niech pamiêtaj¹ tego dnia o wstrzemiêŸliwoœci od pokarmów miêsnych. 
W Wielki Pi¹tek rozpoczyna siê nowenna przed niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego – zachêcamy do indywidualnego 
odmawiania koronki do Bo¿ego Mi³osierdzia. 

5. Wielka Sobota jest równie¿ dniem, gdy nie sprawuje siê Eucharystii. Od godz. 9  do godz. 17  co godzinê 
bêdzie odbywaæ siê b³ogos³awieñstwo pokarmów na stó³ wielkanocny. W Janowie poœwiêcenie pokarmów 
o godz. 9 .

6. Wieczorem w sobotê po zachodzie s³oñca, o godz. 19  rozpoczniemy najwa¿niejsz¹ liturgiê roku koœcielnego 
- liturgiê Wigilii Paschalnej. Bêdziemy celebrowaæ noc Paschy Pana, Jego zmartwychwstanie, Jego zwyciêstwo 
nad œmierci¹, grzechem i szatanem. Liturgiê rozpoczniemy od poœwiêcenia ognia i zapalenia pascha³u, 
bêdziemy s³uchaæ s³owa Bo¿ego, znów zaœpiewamy radosne Alleluja, a tak¿e weŸmiemy udzia³ w poœwiêceniu 
wody i odnowimy chrzcielne przyrzeczenia, za co mo¿emy uzyskaæ odpust zupe³ny. Ca³oœæ zwieñczy uroczysta 
liturgia eucharystyczna. Na tê liturgiê prosimy o przyniesienie œwiec.

7. W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania o godz. 6  uroczyst¹ procesj¹ rezurekcyjn¹, biciem 
dzwonów i radosnym œpiewem og³osimy wszystkim, ¿e Pan zmartwychwsta³ i jest z nami. Po procesji 
celebrowaæ bêdziemy uroczyst¹ Eucharystiê. W Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego Msze Œwiête: 6 , 9 , 
11 , 13  i 18 . Poniedzia³ek Wielkanocny Msze Œwiête wed³ug porz¹dku œwi¹tecznego: 7 , 9 , 11 , 13  i 18 .
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
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00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .
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                                                                                                           (J 11,25)

Drodzy Parafianie i Goœcie,
Po prze¿yciu i doœwiadczeniu g³êbi i tajemnicy Wielkiego Postu 

skierujmy nasz wzrok ku Zmartwychwsta³emu Panu. 
Wszystko bowiem, co dot¹d by³o pozbawione uroku i barw, 

œwiat³a i nadziei obecnie przemówi³o jêzykiem Zmartwychwsta³ego.
Wiara w Jezusa bez zmartwychwstania nie mia³aby racji bytu, 

a przecie¿ trwa ju¿ ponad 2000 lat. B¹dŸmy pewni: 
Chrystus zmartwychwsta³ i ¿yje wœród nas! 

I wci¹¿ to, co stare, staje siê nowe, 
co mroczne jaœnieje, co martwe, powstaje do ¿ycia, 

a wszystko powraca do pe³ni w Tym, Który jest Pocz¹tkiem wszystkiego.
Chciejmy ¿yczyæ wszystkim wiary w ten CUD, 

a wtedy pod¹¿aæ bêdziemy ku œwiat³u, a nie ku œmierci. 
Ta ostatnia oka¿e siê bram¹, 

za któr¹ dopiero zaczyna siê w³aœciwa droga – ¿ycie wieczne.
Prze¿yjmy zatem tegoroczne œwiêta Wielkanocne 

w ³¹cznoœci z Jezusem Zmartwychwsta³ym, 
pozwólmy siê przenikn¹æ Jego mocy i Jego Duchem, 

stañmy siê do Niego podobni, promieniujmy Jego obecnoœci¹ 
i obdarzajmy wszystkich Bo¿ym pokojem.

                                                              Z darem modlitwy
                                               Duszpasterze par.  Œw. Brunona w £om¿y

„JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM
                                      I ¯YCIEM, 

                                      KTO WIERZY WE MNIE,
                                      CHOÆBY I UMAR£,

                                      ¯YÆ BÊDZIE”



                     MODLITWA PRZY STOLE WIELKANOCNYM

Modlitwa przed œniadaniem
Prowadz¹cy: Zmartwychwsta³ Pan Prawdziwie, Alleluja!
Wszyscy: Bogu niech bêd¹ dziêki, Alleluja!
Prowadz¹cy: Z radoœci¹ gromadzimy siê dzisiaj w naszej wspólnocie 
rodzinnej, aby uroczyœcie œwiêtowaæ pami¹tkê zmartwychwstania 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. ¯yczê nam wszystkim tutaj obecnym, 
aby radoœæ, mi³oœæ i pokój zagoœci³y w naszych sercach. 
Obyœmy te¿ byli œwiadkami Zmartwychwsta³ego Chrystusa 
w dzisiejszym œwiecie i umieli przekazywaæ innym 
wielkanocne orêdzie: "Pan rzeczywiœcie zmartwychwsta³!" 
Ogarnijmy myœl¹ i sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjació³, 
¿yj¹cych i zmar³ych. Rozszerzmy nasze spojrzenie na ca³y œwiat 
i módlmy siê tak, jak nas nauczy³ Jezus Chrystus:
Wszyscy: Ojcze nasz...
Prowadz¹cy: Bo¿e, Ty w dniu dzisiejszym pokona³eœ œmieræ 
i otworzy³eœ nam bramy wiecznoœci 
przez Twojego Jednorodzonego Syna; spraw, abyœmy wraz z Nim 
mogli kiedyœ zasi¹œæ do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. 
Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków. 
Wszyscy: Amen
Ka¿dy z uczestników czêstuje siê kawa³kiem œwiêconego jajka, 
które symbolizuje ¿ycie. Wszyscy sk³adaj¹ sobie nawzajem ¿yczenia, 
a nastêpnie spo¿ywaj¹ wielkanocne œniadanie.

Modlitwa po œniadaniu
Prowadz¹cy: Za ten posi³ek, za wielkanocn¹ radoœæ i mi³oœæ, 
która nas zespala w tym szczególnym dniu, 
który nam przyniós³ Zmartwychwsta³y Chrystus, 
niech bêdzie uwielbiony Bóg, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Wszyscy: Amen
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