
"O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w
każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie 
Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczy-
nieniem! A pokój Boży, który przewyższa
wszelki umysł będzie strzegł waszych serc                 
i myśli w Chrystusie Jezusie”.

                      Flp 4, 6−7

Kochani!
LITURGIA POŚWIĘCENIA POKARMÓW

Przeżywamy najważniejsze święta chrześcijańskie                                                      
w niezwykłej atmosferze odosobnienia. Może było nam to
potrzebne, abyśmy zrozumieli, jak wielkim darem jest dla
każdego z nas drugi człowiek oraz możliwość swobodnego
wyznawania wiary i życia sakramentalnego. 
 
Pamiętajmy, Chrystus dziś i każdego dnia przychodzi do nas,
niezauważalnie, delikatnie, z serdecznym uśmiechem,
rozpostartymi ramionami, a przede wszystkim ze swoim
błogosławieństwem. 
 
W Wielki Czwartek będę celebrował Mszę św. jako
dziękczynienie za dar kapłaństwa, ale także za Ciebie, bo
jesteś dla mnie ważny. 
 
Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzę, abyśmy
kiedyś wspólnie zmartwychwstali i  dumnie stanęli                      
z podniesioną głową przed naszym Bogiem, ze
świadomością, że nigdy się Go nie wyparliśmy. Nawet                           
w najdrobniejszych, codziennych decyzjach.
 

Niech Zmartwychwstały błogosławi całej Twojej

rodzinie i obdarzy zdrowiem, dziś tak bardzo
potrzebnym.
 
 
 
ks. Mateusz



Ś W I Ę C O N K A  W  D O M U  

K R O K  P O  K R O K U

Przygotowujemy święconkę i inne pokarmy.

Głowa rodziny powinna odmówić modlitwę

błogosławieństwa pokarmów. 

Jeśli w domu jest woda święcona należy

poświęcić nią pokarmy. 

Nie zapomnijmy podzielić się pokarmami                  

z osobami potrzebującymi.

 

 

 

Przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego na

stole ustawiamy świecę.

Osoba dorosła: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!

Odpowiadamy: Prawdziwie zmartwychwstał,

Alleluja!

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma

Świętego (Mk 16,1-7).

 

Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka

Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść

namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy

dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce

wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był

odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały

młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego

w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on

rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa         

z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu.

Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie,

powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed

wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam

powiedział”».
 
Osoba dorosła: 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.

Odpowiadamy: Amen.

L I T U R G I A  D O M O W A

SYMBOLIKA KOSZYCZKA:

Ciasto

przypomnienie, że chrześcijanie

mają być „solą świata”.

 

Baranek symbol Jezusa ,Baranka Bożego,

który odkupił nas swoją krwią

Jajko symbol nowego życia

Chleb wspomnienie Eucharystii

Wędlina symbol baranka, którego Izraelici zabijali

na Paschę.

Chrzan symbol goryczy Męki Pańskieji 

 zapowiedź królestwa niebieskiego

Sól


