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Zagadnienie: Modlitwy na czas obecnej epidemii   

Wszystko zależy od Boga 

Materiały do zajęć: 

 

Odmów: 

"Anioł Pański",  

 

W: Anioł Pański zwiastował Pannie 

Maryi. 

O: I poczęła z Ducha Świętego. 

     Zdrowaś Maryjo... 

W: Oto ja służebnica Pańska. 

O: Niech mi się stanie według słowa 

Twego. 

     Zdrowaś Maryjo... 

W: A Słowo ciałem się stało. 

O: I zamieszkało między nami. 

     Zdrowaś Maryjo... 

W: Módl się za nami, Święta Boża 

Rodzicielko. 

O: Abyśmy się stali godnymi 

obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze 

serca swoją łaskę, abyśmy, 

poznawszy za Zwiastowaniem 

Anielskim wcielenie Chrystusa Syna 

Twojego, przez Jego mękę i krzyż 

zostali doprowadzeni do chwały 

zmartwychwstania. Przez Chrystusa 

Pana naszego. Amen. 

W: Chwała Ojcu i Synowi, i 

Duchowi Świętemu. 

O: Jak była na początku, teraz i  

zawsze, i  na wieki wieków. Amen. 

W: Wieczny odpoczynek racz 

zmarłym dać Panie. 

O: A światłość wiekuista niechaj im 

świeci. 

W: Niech odpoczywają w pokoju 

wiecznym. 

O: Amen.



oraz: 

Modlitwę "Ojcze nasz" i 3 razy "Zdrowaś Maryjo" 

a następnie: 

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z 

miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, 

spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i 

lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie 

szukając siły, zbawienia i pocieszenia. 

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich 

rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom 

i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. 

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. 

O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz 

na wieki. Amen. 

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami! 

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami! 

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!” 

 

 

W tym roku niestety nie ma poświęcenia pokarmów w Kościele, 

dlatego tego obrzędu dokonamy w domu, przed śniadaniem 

wielkanocnym: 



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. 

  

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. 

 

 


