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6 NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
Słowo Boga Żywego
(Jezus) uniżył samego
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na
siebie, stawszy się ponie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jesłusznym aż do śmierci
chał, słali swe płaszcze na drodze.
- i to śmierci krzyżowej.
Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11
Mt 26,14 - 27,66
Dziś przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Trzymając w rękach gałązki
palmowe rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia. To święte dni, w których wspominamy i uobecniamy najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Jezus Chrystus jest
Tym, który jak pokorny baranek całkowicie zgadza się na wolę Ojca. Dzięki temu
przynosi nam pokój, pojednanie i zbawienie. Hosanna Synowi Dawida!
Niedziela, 5 kwietnia NIEDZIELA PALMOWA Przed procesją - Mt 21,1-11. Po procesji
- Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
Sobota 18.00 — (W) Za + Adama Krystka (od brata Tadeusza z rodziną).
8.00 — (W) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Jadwigi i Czesława z okazji urodzin.
9.30 — (R) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Anny z okazji urodzin.
11.00 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Barbary z okazji 70 urodzin i Władysława z okazji 80 urodzin.
16.30 — (W) Gorzkie żale.
18.00 — (R) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 27)
Poniedziałek, 6 kwietnia WIELKI PONIEDZIAŁEK Iz 42,1-7; J 12,1-11
7.00 — (W) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 28)
18.00 — (P) Za + Adama Krystka.
Wtorek, 7 kwietnia WIELKI WTOREK Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38

7.00 — (R) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 29)
18.00 — (P) Za + Genowefę i Michała Szpak.
Środa, 8 kwietnia WIELKA ŚRODA Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
7.00 — (R) Do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną Maryję.
18.00 — (W) Za + Edwarda Czarnockiego. (greg. 30)
Czwartek, 9 kwietnia WIELKI CZWARTEK Rano w katedrze: Iz 61,1-3a.6a.8b-9;
Ap 1,4-8; Łk 4,16-21. W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26;
J 13,1-15
18.00 — (P) W intencji Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i misjonarzy (od Róż Żywego
Różańca i Akcji Katolickiej).
— (W) O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne (od Straży Honorowej NSPJ).
— (R) Do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną Maryję.
Piątek, 10 kwietnia WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Iz 52,13 – 53,12;
Hbr 4,14-16; 5,7-9; J 18,1 - 19,42
18.00 —
Liturgia ku czci Męki Pańskiej
Sobota, 11 kwietnia WIELKA SOBOTA
Sobota/Niedziela, 11/12 kwietnia NOC PASCHALNA Rdz 1,1 - 2,2; Rdz 22,1-18;
Wj 14,15 - 15,1 (obow.); Iz 54,4a.5-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32 - 4,4; Ez 36,16-17a (ze ST
min. 3 czytania); Rz 6,3-11; Mt 28,1-10
20.00 — (P) rez
— (W) W intencji parafian.
Niedziela, 12 kwietnia NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO Dz 34a.37-43; Kol 3,1-4 albo 1 Kor 5,6b-8; Sekwencja obow.; J 20,1-9; wieczorem można odczytać Łk 24,13-35 (t.II,s.261)
8.00 — (W) O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
9.30 — (R) Dziękczynna za otrzymane łaski
11.00 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla Barbary i Edwarda Niesyt w 50 rocznicę ślubu.
15.00 — (P) Nieszpory Paschalne z odnowieniem chrztu
18.00 — (P) Za + Andrzeja Głuszka w 10 rocznicę śmierci.
Poniedziałek, 13 kwietnia Pn WIELKANOCNY Dz 2,14.22-33; Mt 28,8-15
8.00 — (P) Za + Edwarda Gasidło i rodziców z obu stron.
9.30 — (W) Za + Helenę Lazar (od córki Grażyny).
11.00 — (R) Za + Krystynę Bednarz.
Wtorek, 14 kwietnia Wt WIELKANOCNY Dz 2,36-41; J 20,11-18
7.00 — (R) Za + Adama Krystka.
18.00 — (P) Za ++ Władysława i Annę Płuciennik, Henryka i Emilię Kubickich, Adama i
Mariannę Wrzesień.
Środa, 15 kwietnia Śr WIELKANOCNA Dz 3,1-10; Łk 24,13-35
7.00 — (R) Za + Adama Krystka.
18.00 — (W) Za + Andrzeja i Barbarę Kral.
Czwartek, 16 kwietnia Cz WIELKANOCNY Dz 3,11-26; Łk 24,35-48
7.00 — (P) Za + Andrzeja i Barbarę Kral.
18.00 — (W) Za ++ rodziców Jadwigę i Stanisława, męża, braci i bratanka.
Piątek, 17 kwietnia Pt WIELKANOCNY Dz 4,1-12; J 21,1-14
7.00 — (P) O zdrowie dla Natalki.

7.30 — ( ) Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 — (W) Za ++ rodziców i teściów (od Heleny z rodziną).
Sobota, 18 kwietnia Sb WIELKANOCNA Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
8.00 — (P) Za + Edwina Mikę.
Niedziela, 19 kwietnia 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
Sobota 17.30 — (R) Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota 18.00 — (R)
Za + Julię i Pawła Traczyk oraz brata Józefa.
8.00 — (W) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Weroniki i Antosia.
9.30 — (R) W intencji mieszkańców z dawnej ul. Wareckiej.
11.00 — (W) Chrzty i roczki
— (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Zofii z okazji 80 urodzin.
17.00 — (R) Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 — (R) Za + Helenę Lazar (od córki Danuty i zięcia Mariusza).
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Rozpoczynamy czas Wielkiego
Tygodnia. Przeżywajmy go w naszym kościele domowym duchowo jednocząc się z Kościołem Powszechnym.
Ks. Biskup Ordynariusz udzielił wszystkim wiernym naszej diecezji dyspensa od udziału
w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej - aż do odwołania. Usilnie prosimy, aby brać
udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia
się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu
w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa. Informujemy, że nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. od Wielkiego Czwartku wieczora do Wigilii Paschalnej poza liturgią.
We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie oprócz księży i kleryka, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób. Telefonicznie lub
zakrystii prosimy potwierdzić udział we Mszy św. w najbliższym tygodniu.
W Informatorze dostępnym w kaplicy jak również na stronie parafii przygotowaliśmy
wprowadzenie do Świętego Triduum Paschalnego z uwzględnieniem modlitwy w rodzinie.
Liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana według normalnych terminów:
- w Wielki Czwartek o 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Nie będzie ciemnicy. Dodatkowo 21.00 Godzina święta i Kompleta.
- w Wielki Piątek o 18.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej. Nie będzie Bożego Grobu.
A ponadto o 12.00 - Droga Krzyżowa; o 15.00 – Nowenna i Koronka do Miłosierdzia
Bożego Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
- w Wielką Sobotę udział przez Internet w Liturgii Godzin a ponadto w modlitwie błogosławieństwa pokarmów o 14.30 i o 15.30 oraz o 15.00 Nowennie i Koronce do Miłosierdzia Bożego.
- w czasie całego Triduum zachęcamy także do udziału w Liturgii Godzin – szczegóły
w Informatorze
Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę w kościele ani przed kościołem. Błogosławieństwa stołu należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu. W informatorze zamieściliśmy propozycje modlitwy w rodzinie.
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ o 20.00 Nie będzie procesji rezurekcyjnej.
Wiernych jeszcze raz prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Ze wszystkich Mszy św., nabożeństw oraz modlitw przeprowadzimy transmisje internetowe. Szczegółowe godziny znajdziemy na stronie naszej parafii. Zachęcamy również
do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji
Słowa Bożego w naszych domach.
Wielu z nas zwykle przed Wielkanocą przystępowało do spowiedzi, jednak obecny stan
epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia
wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości
do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne
(por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii.

Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej uczestniczą w Liturgii Triduum Paschalnego, w szczególny sposób w Wielki Czwartek, godz. 1800 oraz w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 1500 – Nieszpory z odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
11. Dzień I Komunii Świętej przenosimy w naszej parafii na 20 września.
12. W Poniedziałek Wielkanocny nie będzie Mszy o 18.00.
13. W zakrystii i na plebani są dostępne maseczki ochronne przygotowane przez scholę jako
cegiełka na parafię. Bóg zapłać wszystkim, którzy troszczą się i wspierają materialnie nasz
kościół. Także panią z Róż Różańcowych i Akcji Katolickiej, które zrobiły palmy. Są one
wyłożone w kaplicy.
10.

DIAKONIA SPRZĄTANIA
W tym tygodniu prosimy o porządki świąteczne w Wielki Czwartek o godz. 8.00 mieszkańców z ul. Ikara 10 (gdyby ktoś inny chciał pomóc – również zapraszamy!).
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
(3) LASOTA Krystian, zam. B.B. i PIETRZYK Monika, zam. B.B.
(2) DONOCIK Szymon, zam. B.B. i DUNAJ Eliza, zam. Buczkowice

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Nie dane nam będzie w tym roku przeżyć Trzech Świętych Dni w kościele. Połączmy się internetowo przez stronę Parafii św. Pawła Apostoła.
Na każdy dzień Świętego Triduum Paschalnego na naszej stronie mamy zamieszczone propozycje modlitwy w rodzinie.

Dzień pierwszy
MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO
Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja
każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza
Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej. Liturgia ta ma być sprawowana w ciągu dnia. Przesunięcie jej na wieczór z racji duszpasterskich nie zmienia tego faktu, że
jest to liturgia Wielkiego Piątku.
Wielki Czwartek (wieczorem)
1800 – LITURGIA MSZY ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
„Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum.
Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany (...)
ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom
do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali”. Cała we-

wnętrzna uwaga winna się skierować ku misterium upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy
Świętej: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie miłości; winny one zostać wyjaśnione w liturgii (z Listu okólnego o przygotowaniu i
obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 44-45).
Dodatkowo w Wielki Czwartek 2100 – Godzina Święta i Kompleta
W rodzinie:
Duchowo uczestnicząc we Mszy Wieczerzy Pańskiej zadbajmy o godny strój. Niech na stole
będzie biały obrus, krzyż, Pismo Święte, świeca i kwiaty.
Wielki Piątek

«W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha” Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z
boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.
Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii
świętej udziela się wiernym jedynie w czasie liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w
tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia.
Wielki Piątek Męki Pańskiej jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem
ludu Godziny czytań i Jutrzni» (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 58-62).
W tym roku Liturgia Godzin będzie transmitowana za pośrednictwem Interntetu!
Dodatkowo: w Wielki Piątek
800 Jutrznia i Godzina Czytań
(od godz. 900 do godz. 1200: Barabasz, ubiczowanie, ukoronowanie cierniem, wyrok Piłata)
1200 Droga Krzyżowa
(od godz. 1200: śmierć na krzyżu)
1300 (po Drodze Krzyżowej) „Modlitwa w ciągu dnia”
1500 Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Koronka
1800 – LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ
W rodzinie:
Przeżywając w swoim domu Liturgię na cześć Męki Pańskiej na stole wyeksponujmy krzyż.
Dzieci i młodzież niech mają ze sobą krzyże, które otrzymali przed pierwszą komunią.

Dzień drugi

MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO
„W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i Śmierć Chrystusa
oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Bardzo się zaleca sprawowanie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie
jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia.
Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy Świętej. Komunii
świętej można udzielać tylko na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych
sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych” (z Listu okólnego
o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia
1988 r., 73.75).

Dodatkowo w Wielką Sobotę
800 Jutrznia i Godzina Czytań
1000 Obrzęd „Ephata”; wyznanie wiary i „Modlitwa w ciągu dnia”
1430 Święcenie pokarmów (transmisja)
1500 Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego i święcenie pokarmów
1700 Nieszpory

Dzień trzeci
MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO
Trzeci dzień świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się celebracją Wigilii Paschalnej. Po
niej może nastąpić procesja rezurekcyjna. Procesja może być także przeniesiona na godziny
ranne. Choć dla wielu osób słowo rezurekcja kojarzy się przede wszystkim z procesją rezurekcyjną, to jednak należy dążyć do tego, aby słowem „rezurekcja” określać przede wszystkim
całą celebrację Wigilii Paschalnej. Ona bowiem najbardziej zasługuje na nazwę „rezurekcja”. Należy także uświadamiać wiernym, że Święte Triduum Paschalne kończy się drugimi
nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

WIGILIA PASCHALNA W NOC ZMARTWYCHWSTANIA
„Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana
tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby „matką wszystkich
świętych wigilii”. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w
sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć
przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu

i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której się
zwykło antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie. Przytaczane przez niektórych
powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w
przypadku Nocy Bożego Narodzenia lub innego rodzaju zgromadzeń” (z Listu okólnego o
przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia
1988 r., 77-78).
2000 – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
W NOC ZMARTWYCHWSTANIA
W rodzinie:
Do tej liturgii przygotowywaliśmy się przez Wielki Post. Niech wystrój stołu wyrazi radość
paschalną. Przygotujmy świece chrzcielne lub paschaliki, białe szaty i wodę święconą, tak aby
w odpowiednim momencie ich użyć.
MSZE ŚWIĘTE W DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA
„Mszę w dzień Wielkanocy należy sprawować z całą uroczystością. Jako akt pokutny dobrze
będzie zastosować dzisiaj pokropienie wodą pobłogosławioną w Wigilię: należy wtedy śpiewać antyfonę „Vidi aquam” lub inną pieśń o charakterze chrzcielnym. Tą samą wodą wypełnia się także kropielnice przy wejściu do kościoła” (z Listu okólnego…., 97).
W tym roku pokropienie będzie niemożliwe.

W rodzinie:
Chrystus Zmartwychwstały chce zasiąść razem z Waszą Rodziną do stołu.
Zamieszczamy w Informatorze propozycje błogosławieństwa stołu.
800, 930 ,1100 ,1800 – LITURGIA MSZY ŚW.
W rodzinie:
Ubrani w odświętne ubrania i przy zapalonej świecy przeżyjcie Eucharystię.
Dodatkowo w Niedzielę Zmartwychwstania
700 Jutrznia
1200 Modlitwa w ciągu dnia
1500 Nieszpory chrzcielne + Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego

NIESZPORY NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA

„Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy
wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania /.../. Tam
gdzie istnieje, należy zachować, a jeśli nie - wprowadzić tradycję sprawowania w dniu Paschy
Nieszporów chrzcielnych, w których podczas śpiewu psalmów odbywa się procesja do
chrzcielnicy” (z Listu okólnego…, 38.98).
W rodzinie:
Przygotuj świece chrzcielne i wodę święconą oraz w odpowiednim momencie ich użyj.

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.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
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.
Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący 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.

