
 
 

 
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! 

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! 
       Po mrokach śmierci jaśnieje światło Zmartwychwstałego Pana, 
który jest Drogą Prawdą i Życiem. Radując się wolnością, którą 
niesie Chrystus życzymy dużo Nadziei, która była potrzebna  
w Wielki Piątek, Wiary, która była poddana próbie w Wielką Sobotę 
 i Miłości, która powstała do nowego życia w Wielką Niedzielę. Niech 
Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i Szatana, pomoże swoją Boską 
mocą przezwyciężać trudy i niepokoje, z którymi zmagacie się  
w Waszym codziennym życiu. 
         Każdemu i Każdej z Was życzymy zdrowia, ufności i odwagi  
w kroczeniu drogą swej osobistej paschy. Niech nasze domy, znów 
wypełni radość spotkania z najbliższymi, a nasze świątynie niech 
ożyją dzięki wspólnej modlitwie! 

Z modlitwą i błogosławieństwem Wasi duszpasterze 
ks. Henryk Wieczorek SChr  

ks. Zbigniew Minta Schr 
 

WIELKANOC 2021



 
 

WIELKI CZWARTEK - 01.04. 2021 Braunschweig –  
St. Cyriakus – godz. 20.00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej  
WIELKI PIĄTEK - 02.04.2021 Wolfsburg – St. Raphael –  
godz. 17.00, Braunschweig – St. Cyriakus – godz. 17.00  
WIELKA SOBOTA – 03.04.2021 Braunschweig –  
St. Cyriakus – godz. 20.00  

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Braunschweig – St. Cyriakus - godz. 12.00 i 14.00  
Wolfsburg – St. Christophorus - godz. 15.00  
Salzgitter – St. Maximilian Kolbe - godz. 18.00  
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  
Braunschweig – St. Cyriakus - godz. 12.00 i 14.00  
Wolfsburg – St. Raphael - godz. 15.00  
Salzgitter – St. Maximilian Kolbe - godz. 18.00 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM 
POSIŁKIEM 

 
Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny mówi:   
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Wszyscy żegnają się i odpowiadają: 
Amen. 
Ojciec rodziny zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 
Wszyscy odpowiadają: 
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 
Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego. 
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego 
Mateusza. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio  
i nie mówcie: 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” (Mt 6,31ab.32b-33). 
Następnie ojciec rodziny wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa: 
            Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś 
apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania 
zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam  
z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas wielkanocnego 
posiłku. 
            Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, 
pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na 
pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na 
pustkowiu. 
            Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław to 
mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na 
pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie 
spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. 
            Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te 
jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także 
dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze 
oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panującej 
epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego 
potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam 
wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz  
i królujesz na wieki wieków. 
Wszyscy: Amen. 
Następnie ojciec rodziny wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy: 
Ojcze nasz… 


