
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODLITWA RODZINNA NA WIELKI CZWARTEK 

 
(Opracowanie: Ks. Szczepan Kobielus) 

 

Modlitwa w rodzinie w Wielki Czwartek 

Rodzina gromadzi się wokół stołu nakrytego białym obrusem. Na środku stołu kładziemy krzyż 

(lub obraz Jezusa), egzemplarz Pisma Świętego (zaznaczamy fragment z Ewangelii św. Jana – 

J13,1-15), obok jedną, dużą świecę (na razie zgaszona, zapalimy ją na początku nabożeństwa), 

obok zapałki. Jeśli w domu są dzieci warto po przeczytaniu Ewangelii i komentarza papieża 

Franciszka porozmawiać z nimi o usłyszanym słowie. Nabożeństwo prowadzi ojciec rodziny lub 

inna starsza osoba. Prowadzący ma wydrukowany tekst nabożeństwa (litera „P” – Prowadzący, 

pozostali członkowie wspólnoty oznaczeni literą „W” – Wierni). 

1. Słuchanie i rozważanie Słowa. Wszyscy stoją wokół stołu 

P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

P: Światło Chrystusa (zapalenie świecy) 

W: Bogu niech będą dzięki 

P: Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam 

jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Wierzymy, że jesteś tu teraz pośród nas. Jesteś też obecny w 

swoim słowie. Daj nam Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjęli Twoją Ewangelię i kierowali 

się nią w codzienności. 

Ojcze nasz ... 

 

P: Usiądźmy. Gromadzimy się w ten wieczór Wielkiego Czwartku, by razem z całym Kościołem 

obchodzić pamiątkę tego dnia, w którym nasz Pan Jezus zasiadł ze swoimi uczniami do 

Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to umył apostołom nogi, zostawiając nam przykład miłości 

wzajemnej i ustanowił dla nas sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Z wdzięcznością za te dary 

wysłuchajmy fragmentu z Ewangelii św. Jana, który opisuje to wydarzenie. 

 

Wyznaczona wcześniej osoba lub prowadzący czyta z Biblii fragment Ewangelii św. Jana (J 13, 

1-15) 

 
1Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego 

świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca* ich umiłował. 2 W czasie 

wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go 

wydać, 3 wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga 

idzie, 4 wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. 5 Potem 

nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był 

przepasany. 6 Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi 

umyć nogi?» 7 Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później 

będziesz to wiedział». 8 Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». 

Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 9 Rzekł do 

Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». 10 Powiedział do niego 

Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, 



ale nie wszyscy»*. 11 Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy 

jesteście czyści». 12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce* przy stole, 

rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i 

"Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. 14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam 

nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, 

abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 

Oto Słowo Boże. 

W: Bogu niech będą dzięki 

2. Modlitwa powszechna 

P: Powstańmy. Odpowiadając na wysłuchane przed chwilą Boże Słowo zanośmy nasze 

modlitwy do Ojca w niebie: 

 

P: Powierzamy Ci, Panie Twój Kościół. Niech w tym trudnym czasie będzie dla świata znakiem 

jedności i miłości. Ciebie prosimy ... 

W: Wysłuchaj nas Panie 

 

P: Powierzamy Ci, Panie papieża Franciszka, biskupów, szczególnie biskupa Romana, naszych 

księży. Niech cieszą się Twoją bliskością i życzliwością ludzi. Ciebie prosimy ...  

W: Wysłuchaj nas Panie 

 

P: Powierzamy Ci, Panie chorych, zarażonych koronawirusem oraz wszystkich, którzy im 

pomagają i leczą. Błogosław ich, przywróć im pokój serca i zdrowie. Ciebie prosimy ... 

W: Wysłuchaj nas Panie 

 

P: Powierzamy Ci, Panie wszystkich młodych. Niech odważnie idą za Tobą i otwartym sercem 

odpowiadają na powołanie, szczególnie do kapłaństwa. Ciebie prosimy ...  

W: Wysłuchaj nas Panie 

 

P: Powierzamy Ci, Panie wszystkich zmarłych, także na skutek epidemii. Niech oglądają Twoje 

oblicze w niebie. Ciebie prosimy ... 

W: Wysłuchaj nas Panie 

 

P: Powierzamy Ci, Panie nas samych. Daj nam swego Ducha, byśmy wzajemnie się miłowali 

tak, jak Ty nas umiłowałeś. Ciebie prosimy ... 

W: Wysłuchaj nas Panie 

 

Można dodać własne intencje i wypowiedzieć je teraz głośno 

 

P: Wysłuchaj Ojcze naszych próśb, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.  

W: Amen 

 

P: Przebaczając sobie wzajemne urazy, które może były między nami, przekażmy sobie znak 

pokoju. Przekazujemy sobie w rodzinie znak pokoju 

 



3. Przyjęcie duchowo Komunii Św. 

P: Ponieważ nie możemy być dzisiaj na Mszy Św. i przyjąć Jezusa pod postacią chleba, dlatego 

przyjmiemy Go teraz duchowo. Św. Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie przystępujecie do 

komunii i nie uczestniczycie we Mszy Św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii 

duchowej ... Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”.  

 

P: Otwórzmy swoje serca przed Jezusem, tak jakby On był tu teraz obecny w Najświętszym 

Sakramencie. Wołajmy wspólnie: 

 

W:  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata obdarz nas pokojem 

 

P: Niech każdy w swoim sercu wzbudzi pragnienie przyjęcia Jezusa w Komunii Św. Możemy w 

ciszy naszego serca mówić teraz: Przyjdź Panie Jezu (chwilka ciszy) 

 

Módlmy się wspólnie: 

P: Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i 

pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, 

przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i 

cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie. 
(Św. Alfons Liguori, Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, Lublin 2002, s. 13-14) 

 

P: Powstańmy i dziękujmy Bogu za każde dobro. Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: 

Dziękujemy Ci, Panie 

P: Dziękujemy Ci, Panie, że w Eucharystii zawsze jesteś z nami.  

W: Dziękujemy Ci, Panie  

P: Dziękujemy Ci, Panie, że jest w nas tęsknota za pełnym uczestnictwem we Mszy Św. 

P: Dziękujemy Ci, Panie za kapłanów, którzy sprawują dla nas sakramenty i głoszą Twoje słowo 

P: Dziękujemy Ci, Panie za sakrament małżeństwa, naszą rodzinę, wspólnotę 

P: Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam siłę do przetrwania tych trudnych dni 

P: Dziękujemy Ci, Panie za lekarzy, pielęgniarki i wszystkich, którzy teraz służą chorym  

P: Powierzmy się opiece Maryi – naszej Matki:  

Zdrowaś Maryjo ... 

 

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen 

 

Każdy na sobie czyni znak krzyża, rodzice mogą teraz pobłogosławić swoje dzieci robiąc im na 

czole krzyżyk 

 

  



MODLITWA RODZINNA NA WILEKI PIĄTEK 

 
Modlitwa w rodzinie w Wielki Piątek 

  

Tak samo jak w Wielki Czwartek gromadzimy się przy stole nakrytym białym obrusem. Na stole 

jest zapalona świeca, Pismo Święte (z zaznaczonym fragmentem z Ewangelii św. Marka Mk 15, 1-

47), wyeksponowany krzyż. Można też przygotować książeczki z zaznaczoną pieśnią pasyjną (np. 

„Krzyżu Chrystusa”), którą zaśpiewamy po odczytaniu Ewangelii. Każdy z uczestników przynosi 

też swój krzyżyk (może być ze ściany swojego pokoju, z bierzmowania, z łańcuszka.). Prowadzący 

ma wydrukowany tekst nabożeństwa. 

1. Wszyscy stoimy wokół stołu 

P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

P: Dziś jest Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Rozpocznijmy naszą 

modlitwę aktem żalu. Uznajmy naszą obojętność na miłość Boga, przeprośmy za nasze 

grzechy, przez które krzyżowaliśmy Chrystusa obecnego w naszym życiu. Prośmy o 

miłosierdzie dla nas i całego świata: 

P: Panie, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Ojcem, zmiłuj się na nami  

W: Zmiłuj się na nami. 

P: Chryste, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. 

W: Zmiłuj się nad nami. 

P: Panie, który poprzez swoją mękę i śmierć dałeś nam nowe życie, zmiłuj się nad nami  

W: Zmiłuj się nad nami 

P: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas 

do życia wiecznego. Amen 

P: Usiądźmy. Z uwagą wysłuchajmy fragmentu Ewangelii św. Marka, opisującej śmierć Jezusa 

na krzyżu 

 

  



Wyznaczona wcześniej starsza osoba lub sam prowadzący czyta z Biblii fragment Ewangelii św. 

Marka – Mk 15, 1-47 

 

Jezus przed Piłatem 
1 Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka 

Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. 2 Piłat 

zapytał Go: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Odpowiedział mu: «Tak, Ja nim 

jestem». 3 Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. 4 Piłat ponownie Go zapytał: «Nic nie 

odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają». 5 Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że 

Piłat się dziwił. 

 

Jezus odrzucony przez swój naród 
6 Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. 7 A był tam 

jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili 

zabójstwo. 8 Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. 9 Piłat im 

odpowiedział: «Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla Żydowskiego?» 10 Wiedział bowiem, że 

arcykapłani wydali Go przez zawiść. 11 Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej 

Barabasza. 12 Piłat ponownie ich zapytał: «Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie 

Królem Żydowskim?» 13 Odpowiedzieli mu krzykiem: «Ukrzyżuj Go!» 14 Piłat odparł: «Cóż więc 

złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Ukrzyżuj Go!» 15 Wtedy Piłat, chcąc 

zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 

 

Król wyśmiany 
16 Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą 

kohortę. 17 Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. 18 I zaczęli Go 

pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!» 19 Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i 

przyklękając oddawali Mu hołd. 20 A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego 

własne Jego szaty. 

 

JEZUS NA GOLGOCIE 

 

Droga krzyżowa 

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. 21 I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, 

ojca Aleksandra i Rufusa*, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż 

Jego. 22 Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. 

 

Ukrzyżowanie 
23 Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. 24 Ukrzyżowali Go i rozdzielili 

między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. 25 A była godzina trzecia*, 

gdy Go ukrzyżowali. 26 Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: «Król 

Żydowski». 27 Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po 

lewej Jego stronie. 28 Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony*. 

 

Wyszydzenie na krzyżu 
29 Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: «Ej, Ty, który 

burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, 30 zejdź z krzyża i wybaw samego 



siebie!» 31 Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: «Innych 

wybawiał, siebie nie może wybawić. 32 Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, 

żebyśmy widzieli i uwierzyli». Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. 

 

Śmierć Jezusa 
33 A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 34 O 

godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: 

Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?* 35 Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: 

«Patrz, woła Eliasza». 36 Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu 

pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]». 37 Lecz 

Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 

 

Po śmierci Jezusa 
38 A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. 39 Setnik zaś, który stał naprzeciw, 

widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był Synem 

Bożym»*. 40 Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria 

Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. 41 Kiedy przebywał w Galilei, 

one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy. 

 

Pogrzeb Jezusa 
42 Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, 43 przyszedł Józef z 

Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się 

do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 44 Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i 

pytał go, czy już dawno umarł. 45 Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. 46 Ten 

kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. 

Przed wejście do grobu zatoczył kamień. 47 A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, 

przyglądały się, gdzie Go złożono. 

Oto Słowo Boże. 

W: Bogu niech będą dzięki 

 

Po odczytanej Ewangelii możemy zaśpiewać pieśń o krzyżu np.: „Krzyżu Chrystusa” 

Możemy zostawić chwilę ciszy na indywidualną refleksję nad usłyszanym słowem 

  



2. Modlitwa powszechna 

P: Powstańmy. Chrystus oddał życie za każdego człowieka, bez wyjątku. Złączeni z Nim 

prośmy Ojca niebieskiego o miłosierdzie dla nas i wszystkich ludzi. Po każdym wezwaniu 

będziemy powtarzać: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

 

P: Prosimy Cię, Ojcze się za cały Kościół święty, aby wszystkim ludziom głosił Twoje 

zbawienie i trwał w wyznawaniu prawdziwej wiary. 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze się za naszego papieża Franciszka, biskupa Romana, wszystkich 

biskupów i kapłanów, aby posłuszni Duchowi Świętemu z radością głosili Ewangelię  

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za katechumenów, którzy przyjmą sakrament chrztu św., aby otworzyli 

swoje serca na dar wiary. 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za wyznawców Chrystusa z różnych Kościołów, abyśmy wszyscy byli 

zjednoczeni w jednej wierze i wzajemnej miłości  

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za Żydów – naród wybrany, aby wierny przymierzu z Tobą osiągnął 

pełnię odkupienia 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za niewierzących, aby postępowali za tym, co dobre i tak pozwolili się 

odnaleźć przez Twoją miłość 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za rządzących państwami, daj im Twoją mądrość, aby troszczyli się o 

prawdziwy pokój i bezpieczeństwo 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za wszystkich strapionych, cierpiących i tych, którzy im służą. Oddal 

epidemię koronawirusa, przywróć zdrowie chorym, odwagę zalęknionym, wybaw świat od 

głodu, klęsk żywiołowych i napełnij wszystkich Twoim pokojem 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Prosimy Cię, Ojcze za konających oraz zmarłych, szczególnie na skutek epidemii, obdarz ich 

radością nieba i pociesz osierocone rodziny 

W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata 

P: Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz ...  

 

3. Przyjęcie duchowo Komunii Św. i adoracja krzyża 

P: Chcemy teraz przyjąć Ciebie Jezu w Komunii Św. duchowej. Weźmy do rąk przyniesione 

przez nas krzyże. Trzymając je będziemy powtarzać słowa modlitwy „Duszo Chrystusowa”. 

Następnie każdy ucałuje swój krzyż z taką wiarą jakby w tym momencie przyjmował 

Chrystusa w Komunii Św. Uklęknijmy. 

P: Wpatrując się w krzyż módlmy się wspólnie (lub modli się prowadzący, reszta podąża w 

myślach za słowami): 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, 

Krwi Chrystusowa, napój mnie. 

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.  



Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. 

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. 

W ranach swoich ukryj mnie. 

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. 

Od złego ducha broń mnie. 

W godzinę śmierci wezwij mnie. 

I każ mi przyjść do siebie, 

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, 

Na wieki wieków. Amen. 

 

P: Z wiarą ucałujmy krzyż Chrystusa i trwajmy chwilę w ciszy, jak po przyjęciu Komunii Św.  

P: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami (3 razy) 

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami 

 

P: Powstańmy. Zwróćmy się teraz do Maryi, którą Jezus dał nam na krzyżu jako naszą Matkę. 

Oddajmy Jej pod opiekę naszą rodzinę oraz wszystkich dotkniętych epidemią. 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się ... 

 

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen 

 

Rodzice mogą teraz swoim dzieciom uczynić na czole znak krzyża jako błogosławieństwo 

  



MODLITWA RODZINNA NA WIELKĄ SOBOTĘ 

 
Modlitwa Wielkanocna w rodzinie 

Wspólną modlitwę najlepiej zorganizować w Wielką Sobotę, ale można też w Niedzielę 

Wielkanocną. Rodzina gromadzi się wokół stołu nakrytego białym obrusem. Na środku stołu 

kładziemy krzyż, egzemplarz Pisma Świętego (zaznaczamy fragment z Ewangelii św. Mateusza – 

Mt 28, 1-10), obok jedną, dużą świecę (na razie zgaszona, zapalimy ją uroczyście na początku 

nabożeństwa), zapałki oraz baranka wielkanocnego. Można też postawić kwiaty. Każdy też 

przynosi małą świecę, którą w odpowiednim momencie odpali od świecy ze stołu. Prowadzący 

ma wydrukowany tekst nabożeństwa 

1. Wszyscy stoimy wokół stołu 

P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

P: Światło Chrystusa Zmartwychwstałego (zapalenie świecy)  

W: Bogu niech będą dzięki 

P: Stojąc, wysłuchajmy z uwagą fragmentu Ewangelii św. Mateusza, który opowiada o spotkaniu 

kobiet ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Postawa stojąca jest znakiem wolności dziecka 

Bożego i gotowości głoszenia Ewangelii. 

 

Jedna osoba czyta z Biblii – Mt 28, 1-10.  

 

1 Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga 

Maria obejrzeć grób. 2 A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił 

z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. 3 Postać jego jaśniała jak błyskawica, a 

szaty jego były białe jak śnieg. 4 Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby 

umarli. 5 Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 

Ukrzyżowanego. 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie 

miejsce, gdzie leżał. 7 A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto 

udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». 8 Pośpiesznie 

więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. 

9 A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi 

i oddały Mu pokłon. 10 A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim 

braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». 

Oto Słowo Boże. 

W: Bogu niech będą dzięki 

 

Po Ewangelii można zaśpiewać dowolną pieśń wielkanocną np.: „Zwycięzca Śmierci” 

  



 

 

2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 

P: Chrystus umarł i zmartwychwstał. Poprzez sakrament chrztu my razem z Nim umarliśmy dla 

życia w grzechu, aby powstać do nowego życia w przyjaźni z Bogiem. To nasi rodzice, 

kierując się wiarą, zadecydowali o naszym chrzcie. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by odnowić 

przyrzeczenia chrzcielne, to znaczy świadomie, osobiście i z wdzięcznością przyjąć dar 

naszego chrztu. Powstańmy, odpalmy nasze świece od świecy na stole. 

Trzymając w ręku płonące świece – znak Chrystusa Zmartwychwstałego, wyrzeknijmy się zła 

i wyznajmy wiarę. Odpowiadajmy wszyscy świadomie i wyraźnie na zadawane pytania. 

 

P: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? 

W: Wyrzekam się 

P: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby nie być niewolnikiem grzechu? 

W: Wyrzekam się 

P: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? 

W: Wyrzekam się 

P: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, który cię kocha i z 

miłości dał ci życie? 

W: Wierzę 

P: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, narodzonego z Maryi Dziewicy, który umarł 

za Ciebie, zmartwychwstał, jest po prawicy Ojca i towarzyszy Ci na drodze twojego życia? 

W: Wierzę 

P: Czy wierzysz w Ducha Świętego, który rozlewa miłość Bożą w twoim sercu, ucząc Cię Boga 

uznawać za Ojca, a Jezusa za jedynego Pana?  

W: Wierzę 

P: Czy wierzysz w Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, 

zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

W: Wierzę 

P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ... 

P: Z dziecięcą ufnością prośmy Ojca niebieskiego, byśmy wytrwali w mężnym wyznawaniu 

wiary i potrafili dzielić się nią z innymi:  

Ojcze nas ... 

 

  



3. Przyjęcie duchowo Komunii Św. 

P: Przyjmiemy teraz duchowo Komunię św. do naszych serc. Uklęknijmy. Otwórzmy swoje 

serca przed Jezusem, tak jakby On był tu teraz obecny w Najświętszym Sakramencie. 

Wołajmy wspólnie: 

 

W:  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem 

P: Niech każdy w swoim sercu wzbudzi pragnienie przyjęcia Jezusa w Komunii Św. Możemy w 

ciszy naszego serca mówić teraz: Przyjdź Panie Jezu (chwila ciszy) 

 

P: Módlmy się wspólnie: 

W: Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i 

pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, 

przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i 

cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie. 
(Św. Alfons Liguori, Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, Lublin 2002, s. 13-14) 

 

P: Prośmy teraz Pana o ustanie epidemii, zdrowie dla chorych, pokój dla strapionych, siłę dla 

służb medycznych, życie wieczne dla zmarłych: 

Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (3 razy) Pod Twoją 

obronę ... 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen 

 

Rodzice mogą teraz swoim dzieciom uczynić na czole znak krzyża jako błogosławieństwo 

 

P: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja 

W: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja 

 


