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Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,  

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J3,16) 
 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, ALLELUJA, ALLELUJA 
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DRODZY PARAFIANIE 
Jak co roku zbliżamy się do przeżycia Wielkiego Tygodnia, a w nim Triduum Paschal-

nego. Przed nami święte dni naszego zbawienia: męki, śmierci i zmartwychwstania Pana 

Jezusa, naszego Boga i Zbawiciela. W tym roku przeżywanie Świąt Wielkanocnych jest 

naznaczone różnymi konsekwencjami związanymi z epidemią koronawirusa. Podobnie jak 

rok temu jesteśmy zaproszeni, aby te celebracje Wielkiego Tygodnia bardziej przygotować, 

przeprowadzić i przeżyć głęboko w sercu i w waszej wspólnocie rodzinnej. Będziecie mogli 

wtedy otworzyć serca i waszą rodzinę na działanie łaski Bożej i doświadczyć tego, co jest 

treścią Świąt Paschalnych, czyli przejścia z Jezusem ze śmierci do życia. On, nasz Pan, 

przyjmuje na siebie nasze grzechy, przez swoją całkowitą Ofiarę wyzwala nas z niewoli 

grzechu i prowadzi do prawdziwego życia w wolności i miłości Bożej. Odzyskujemy 

utraconą przez grzech więź z naszym kochającym Bogiem Ojcem. 

Z powodu limitów dotyczących zgromadzeń tegoroczne obchody Świąt Wielkanocnych 

mogą być utrudnione, ale mogą też być szansą, aby przeżyć te święta głębiej, aby odkryć to, 

co w nich najważniejsze. Ta sytuacja może być okazją, żeby w tych dniach szerzej otworzyć 

serca na działanie Boga. Jezus przychodzi do nas ze swoją Miłością, a Jego krzyż, śmierć 

i Zmartwychwstanie jest potwierdzeniem, że Bóg jest zawsze blisko naszego życia, nawet 

wtedy, a może tym bardziej wtedy, gdy jest nam ciężko i trudno. Krzyż Jezusa i Jego 

zmartwychwstanie rozświetla każdą naszą życiową ciemność. Potrzeba tylko przyjść do 

Niego z prawdą swojego życia i serca, zaufać Mu i dać się poprowadzić drogą, którą On już 

przeszedł i którą nas prowadzi. 

Bądźmy w tych dniach blisko Jezusa i blisko siebie nawzajem. Bądźmy zjednoczeni w 

wierze i modlitwie ze sobą, którzy tworzymy naszą wspólnotę parafialną, wspólnotę 

Ojczyzny, Kościoła i całego świata. 

Przekazujemy Wam nasze serdeczne życzenia, abyście te dni przeżyli jak najlepiej, 

abyście przyjęli na nowo Jezusa do Waszych serc i domów.  

Życzymy Wam ufnego odkrycia Boga jako Tego, który jest wierny swojej Miłości do 

nas i nigdy jej nie cofa, nawet wtedy gdy my okazujemy Mu niewierność. Życzymy Wam 

ożywienia w swojej duszy i swoim sercu pragnienia, które Bóg złożył w nas, kiedy 

powoływał nas do istnienia, życzymy pragnienia szukania Go i radości z odnalezienia 

w Bogu źródła miłości i sensu życia. W Niedzielę Zmartwychwstania i w Oktawę 

Wielkanocną pozdrawiajmy się chrześcijańskim zawołaniem: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych. 
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OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY 
(Ze względu na utrudnienia spowodowane pandemię poświęcenia pokarmów może dokonać  

głowa rodziny na początku śniadania wielkanocnego.) 
Po zebraniu się rodziny głowa rodziny żegna się i mówi: 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Wszyscy żegnają się i odpowiadają: Amen. 

Głowa rodziny przygotowuje obecnych do przyjęcia błogosławieństwa, przemawiając tymi lub podobnymi 
słowami: 

Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem 
i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości jest nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym 
Panem w paschalnej ofierze Mszy świętej – w łamaniu chleba eucharystycznego. 

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego mamy się również radować podczas wspólnego 
świątecznego posiłku w naszym domu rodzinnym. Dlatego błogosławimy dzisiaj niektóre pokarmy, 
jakie zaraz spożyjemy w rodzinnym gronie, i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością 
i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych bliskich, którzy te pokarmy przygotowali. 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

Błogosławiący pokarmy odmawia tę modlitwę z rękami złożonymi. W miejscu krzyżyków „†” prawą ręką czyni 
znaki krzyża kolejno nad chlebem, mięsem i jajkami. 

Módlmy się: 

Panie Jezu Chryste, Ty w dzieo przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotowad paschalną 
wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do 
stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyd posiłek. Prosimy 
Cię, pozwól nam z wiarą przeżywad Twoją obecnośd między nami podczas wielkanocnego posiłku, 
abyśmy mogli się radowad udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. 

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław † ten CHLEB i wszelkie 
świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na 
pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienid w swoje Ciało. 

  Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław † to MIĘSO, WĘDLINY 
i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych 
potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław † te JAJKA, znak nowego życia, abyśmy 
dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielid wzajemnie radością z tego, 
że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojśd do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

Jeśli w domu jest woda święcona szafarz w milczeniu kropi nią pokarmy. 
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PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO 

        WIELKI CZWARTEK 

Spowiedź od godz.17.00 do 17.45 

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ – o godz. 18.00 

        WIELKI PIĄTEK 

Droga Krzyżowa (z możliwością Spowiedzi) o godz. 9.00, 11.00, 15.00  

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – o godz. 18.00 

        WIELKA SOBOTA 

Poświęcenie pokarmów odbywać się będzie w sali parafialnej w godzinach: 

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.0 0, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 i 16.00. Z racji restrykcji (limit osób) prosimy, by na 

poświęcenie pokarmów przybywać możliwie po jednej osobie z rodziny. Po poświęceniu 

zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do kościoła, gdzie będzie także 

możliwość skorzystania z sakramentu Spowiedzi. 

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – o godz. 18.00 

        UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

MSZE ŚWIĘTE – 6.00 (Rezurekcja); 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.00, 

15.00 i 16.00 

 

Na wszystkie celebracje trzeba się rejestrować przez telefon: 514 523 6368 

 

Ważne: 

Komunię świętą zawsze należy spożywać  

w obecności kapłana zaraz po otrzymaniu. 


