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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU  

PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM  

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  
 

 

 
Przewodniczący/a zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.  

Wszyscy odpowiadają:  

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (Łk 24, 13-35): 

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 

oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.  

Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 

rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 

Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich 

zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?»  

Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział 

Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie 

wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?»  
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Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był 

prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak 

arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy 

się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym 

wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.  

Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, 

a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie 

aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do 

grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie 

widzieli».  

Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do 

wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał 

tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?»  

I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co 

we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść 

dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku 

wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy 

zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 

połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On 

zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w 

nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» 

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 

zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan 

rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również 

opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu 

chleba. 

 

 



  
 

Ostern 2020 | Seite 3 

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący/a 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. 

 

Następnie wspólnie można śpiewać «Nie zna śmierci Pan żywota»: 

1. Nie zna śmierci Pan żywota,  

chociaż przeszedł przez jej wrota; 

rozerwała grobu pęta 

Ręka święta. Alleluja! 

2. Twój, Adamie, dług spłacony, 

Okup ludzki dokończony; 

wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi 

Dziećmi twymi. Alleluja! 

3. Próżno, straże, grób strzeżecie! 

Już Go tutaj nie znajdziecie: 

wstał, przeniknął skalne mury 

Bóg natury. Alleluja! 

4. Teraz On na ludzkie plemię 

I na miłą patrzy ziemię, 

która drogo dziś przybrana 

Kosztem Pana. Alleluja! 

5. Przez Twe święte Zmartwychwstanie 

Z grzechów powstać daj nam, Panie, 

potem z Tobą królowanie. 

Alleluja! Alleluja! 
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Po posiłku przewodniczący/a mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 

 

Wszyscy: 

Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

 

Wszyscy: 

Ojcze nasz… 

 

Przewodniczący/a mówi: 

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. 

 

 
Ron i Justyna Mieczkowscy, Berlin 

(aus: «Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich 

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350») 


