
 
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: 
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:  
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:  

  
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. 

 
 
 



Jak się wyspowiadać, gdy nie mamy dostępu do spowiednika? 
 Zbliżają się święta wielkanocne i zazwyczaj tym czasie przystępowaliśmy do Spowiedzi. W 
tym roku, ze względu na zagrożenie wirusem, dla wielu z nas będzie to niemożliwe, choć oczywiście 
w każdej parafii spowiedź się odbywa. Nie można się też wyspowiadać poprzez telefon czy internet 
gdyż, jak uczy niezmiennie Kościół, chodzi o spotkanie bezpośrednie spowiednika i penitenta.  
Co więc możemy zrobić? 
 Otóż, możemy doświadczyć odpuszczenia grzechów poprzez akt duchowy, który przeżyjemy 
np. w domu, a który nazywa się „żalem doskonałym". Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest 
przekonanie, że „żal doskonały", czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, 
połączony z pragnieniem spowiedzi, skutkuje odpuszczeniem grzechów ciężkich. Tak nauczał już np. 
Sobór Trydencki w XVI wieku. Dzisiaj w Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy w nr 1452: 
„Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem 
doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także 
przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi 
sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe". 
Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane  
z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia 
na nowo w grzech śmiertelny, o ile taki zaistniał. 
Praktycznie — w sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy: 
1 )  wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia 

do niego przy najbliższej okazji); 
2 )  zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie 

popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej); 
3 )  wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga — tak uczciwie, 

jak tylko potrafimy; 
Oznacza to, że w modlitwie prosimy Boga o ból naszej duszy z powodu grzechów, którymi Go 
obraziliśmy; 
4 )  [pożyteczne, lecz niekonieczne:] przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za 

grzechy; 
5 )  przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo). 

 
1. Adoracja Pana Jezusa w Najśw. Sakr. (indywidualna, do 5 os. równocześnie):  
                   Wielki Czwartek: po zakończonej liturgii (1900) - do 2200 
                   Wielki Piątek: od 700  - 1730   
                    Wielka Sobota od 900  - 1930 

2. Sakrament Pokuty: Wielki Poniedziałek – Wielka Środa: od 1600 – 1800. 
 Wielki Czwartek – od 2000  - 2200 . 
 Wieki Piątek – od 800 – 1000  i  od 2000 – 2200. 
 Wielka Sobota – od 900 – 1000 i od 1500 – 1600. 

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości 
fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania. Dla osób z grupy ryzyka zarażenia, 
sugeruje się praktykę tzw. żalu doskonałego. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że 
zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla 
usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który 
zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (szczegóły w  dodatku do biuletynu). 
3. Komunia Św. poza liturgią: tylko w Wielki Czwartek o godz. 2000, 2100 i 2200 

W Wielki Piątek Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą. 
4. W Wielką Sobotę nie ma tzw. święconki – z racji trwającej epidemii.  
5. Woda Św. – nie używamy w kościele wody świeconej. Można nabyć wodę świeconą -  
w sterylnych buteleczkach – dobrowolna ofiara na kościół. 


