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Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych 

Pieśń wielkanocna: „Wesoły nam dzień dziś nastał“ 

Ewangelia (J 21,1-4.9-13) 
Słowa Ewangelii według świętego Jana. 
Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 
sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr 
powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. 
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, 
Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A kiedy 
zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. 
Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł 
Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu 
pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł 
do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!” Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu 
pytania: „Kto Ty jesteś?” bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął 
chleb i podał im – podobnie i rybę. 

Modlitwa 
Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. 
Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. 

Panie Jezu Chryste, po swoim Zmartwychwstaniu przyszedłeś do Apostołów, aby 
spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, pobłogosław te pokarmy na naszym 
stole wielkanocnym i daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami 
podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się 
radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu w tych trudnych dla nas 
chwilach. Daj nam wzrastać we wzajemnej miłości i wielkanocnej radości i dojść 
do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Ojcze nasz 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; 
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen. 

Teraz potrawy wielkanocne są dzielone i wspólnie spożywane. 


