
POPOŁUDNIOWA MODLITWA W WIELKANOC  

Kilka wskazówek, jak przygotować się do modlitwy:  

1. Ustalcie wspólnie konkretną porę modlitwy i uwrażliwcie dzieci na punktualne rozpoczęcie 

modlitwy, aby nikt z domowników nie musiał dołączać do niej w biegu.  

2. Pomódlcie się dzisiaj zgromadzeni przy rodzinnym stole wielkanocnym. Połóżcie na nim 

świecę i baranka wielkanocnego. Możecie także położyć krzyż.  

3. Przed rozpoczęciem modlitwy dobrze byłoby przygotować Pismo święte i znaleźć w nim 

fragment z Ewangelii św. Łukasza rozdz. 24 wersety 13-35 (Łk 24, 13-35). Dobrze by było 

odczytać fragment Ewangelii z Pisma świętego (a nie z komórki, tabletu czy komputera). 

Niech go odczyta osoba dorosła lub starsze dziecko.  

4. Tę wspólną modlitwę niech poprowadzi ojciec lub matka rodziny. Rodzice mogą dać 

niektóre modlitwy dzieciom do odczytania. Można także dodać swoje modlitwy spontaniczne 

albo skrócić zaproponowany schemat (zwłaszcza przy małych dzieciach).  

5. Jeżeli któryś z domowników (nastolatków) nie będzie chciał się dołączyć do wspólnej 

modlitwy, staraj się go nie zmuszać, ale tylko delikatnie ponów zaproszenie.  

6. Jeżeli zauważycie, że modlitwa jest zbyt długa dla małych dzieci, nie bójcie się jej przerwać 

i przejść do jej zakończenia. Potem możecie sami w gronie dorosłych odmówić resztę 

zaproponowanych modlitw.  

Oznaczenia skrótów: P. = prowadzący modlitwę, W. = wszyscy obecni.  

 O ustalonej porze wszyscy stoją wokół stołu. Zapalcie świecę, wówczas 

prowadzący modlitwę mówi:  

P. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.  

W. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.  

P. Duchu Święty, który ożywiasz nasze serca i oświecasz nasze umysły, prowadź 

nas w tej modlitwie, byśmy doświadczyli radości i pokoju, jaka płynie ze 

Zmartwychwstania Chrystusa. Potem wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc:  

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

Możecie zaśpiewajcie lub odtworzyć z płyty albo z kanału YouTube pieśń 

wielkanocną, np. Otrzyjcie już łzy płaczący.  



P. Panie Jezu, pragniemy ponownie zaprosić Cię do naszego stołu wielkanocnego. 

Rano mogliśmy cieszyć się wspólnym śniadaniem. Teraz chcemy spotkać Ciebie w 

Twoim słowie i rozpoznać Twoją obecność w zwyczajnych sytuacjach. Prosimy 

Cię, już teraz otwórz nasze oczy. Otrzyj z nich łzy smutku i pociesz nas najlepiej 

jak potrafisz i jak my tego potrzebujemy.  

P. Teraz wysłuchajmy z uwagą słów z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 24, 13-35). 

Najlepiej ją odczytać z wersji papierowej Pisma Świętego. Można ją także 

opowiedzieć młodszym dzieciom, aby była bardziej zrozumiała.  

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej 

Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą 

o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam 

Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go 

nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w 

drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział 

Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co 

się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, 

co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i 

słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na 

śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić 

Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze 

niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego 

ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On 

żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 

opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak 

nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż 

Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od 

Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach 

odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, 

jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku 

wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął 

z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i 

dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I 

mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze 

i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. 

Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan 



rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, 

co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.  

Teraz niech wszyscy usiądą. Porozmawiajcie o tej Ewangelii, aby zastanowić się 

nad tym, co Pan Jezus chce wam powiedzieć.  

W tym celu może postawić sobie następujące pytania: 

1. Jakie są twoje oczy i twój wzrok duszy? Może tak, jak oczy uczniów idących do 

Emaus, są czymś „przysłonięte”? Co lub kto przesłania ci oczy i utrudnia 

dostrzeżenie Boga w codzienności?  

2. Czy potrafisz dostrzec Boga w swojej rodzinie, w domownikach, z którymi 

spędzasz najwięcej czasu?  

3. Może czujesz się zagubiony, jak apostołowie po śmierci Jezusa? Musieli 

zmierzyć się z sytuacją, której zupełnie się nie spodziewali. W ich sercu obudziła 

się tęsknota za Jezusem, bo był im bardzo bliski. Może tak jak oni tęsknią za 

Jezusem, tak i ty teraz odczuwasz tęsknotę za twoimi bliskimi, krewnymi i 

przyjaciółmi. Koronawirus zmienił twój sposób przeżywania świąt. Ograniczenia 

w przemieszczaniu się nie pozwalają ci pójść do dzieci, wnuków albo do rodziców. 

Czy tęsknisz za bliskimi, z którymi w tym roku nie możesz spędzić świąt przy 

rodzinnym stole wielkanocnym? Pomyśl o członkach rodziny, z którymi zwykle 

przeżywałeś święta. Pomyśl także o tych, którzy mogą czuć się teraz bardzo 

samotni. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zadzwoń do nich po tej modlitwie, 

albo jutro. Pomyśl czy nie należałoby zadzwonić do tych członków rodziny, z 

którymi już dawno nie rozmawiałeś, możesz im sprawić radość, zanieść światło 

Zmartwychwstałego Jezusa. To może być również niepowtarzalna okazja, aby 

pojednać się z tymi, z którymi nie żyjesz w pełnej zgodzie i sympatii (może warto 

spróbować?).  

4. Zmartwychwstanie - to przejście od śmierci do nowego życia. Dla nas nowym 

życiem jest chrzest święty. Pomyśl teraz o tych, dzięki którym stałeś się dzieckiem 

Bożym; o tych, którzy przynieśli cię do chrztu - o twoich rodzicach, ale także 

pomyśl o twoich rodzicach chrzestnych, może w tym dniu warto im podziękować 

za to, że zgodzili się przyjąć ten obowiązek?  



5. Może sam jesteś rodzicem chrzestnym, dlatego pomyśl o swoich 

chrześniakach. Ilu ich masz? Jak wygląda ich życie? Czy ty swoim życiem 

przybliżasz ich do Boga? Czy modlisz się, choćby czasem, za swoje „dzieci 

chrzestne”?  

Nie bójcie się także pytań ze strony dzieci. Możecie także sami postawić im jeszcze 

inne pytania. Starajcie się z nimi porozmawiać również o znaczeniu rodzinnych 

odwiedzin, jakie co roku są praktykowane, mimo że dziś to jest niemożliwe.  

Jeśli chcecie, zaśpiewajcie lub odtwórzcie z płyty albo z kanału YouTube pieśń 

wielkanocną, np. Zwycięzca śmierci. Teraz możecie uklęknąć lub wstać (w okresie 

wielkanocnym postawa stojąca jest bardziej charakterystyczna dla modlitwy).  

 P. Przeprośmy teraz Pana Jezusa za zło, które wkrada się do naszego domu i 

naszego życia. Będziemy powtarzać: Przepraszamy Cię, Panie Jezu •  

Za to, że podczas przygotowań do świąt nie zawsze byłeś w centrum naszych myśli 

i prac •  

Za to, że zaniedbujemy modlitwę za naszych najbliższych •  

Za to, że jako rodzice chrzestni często nie jesteśmy wzorem dla naszych 

chrześniaków •  

Za to, że czasem zapominamy o dalszych członkach naszej rodziny •  

Za to, że nie zawsze jesteśmy dyspozycyjni, aby im pomagać •  

Za to, że trudno jest nam się pojednać z niektórymi osobami • 

W chwili ciszy pomyślcie, za co jeszcze chcecie przeprosić i własnymi słowami to 

wypowiedzcie. Zachęćcie również do takiej spontanicznej modlitwy najmłodszych 

domowników.  

P. Prośmy teraz o to, czego najbardziej potrzebujemy. Będziemy powtarzać: 

Prosimy Cię, Panie Jezu •  

O to, abyś prawdziwie zmartwychwstał w naszych sercach i w naszym życiu •  



O to, aby w naszym domu, naszej rodzinie zagościła radość z Twojego 

zmartwychwstania •  

O zdrowie i Twoje błogosławieństwo dla nas wszystkich •  

O miłość i życzliwość w naszej rodzinie •  

O siłę do przezwyciężenia poczucia samotności związanego z epidemią •  

O zdrowie i Twoje błogosławieństwo dla rodziców / dziadków / dzieci / wnuków, 

dla żyjących rodziców chrzestnych i chrześniaków •  

O zdrowie i Twoje błogosławieństwo dla naszych rodziców chrzestnych 

(wymieńcie ich imiona) •  

O zdrowie i Twoje błogosławieństwo dla naszych chrześniaków (wymieńcie ich 

imiona) •  

O to, byś obdarzył Twoją chwałą zmartwychwstania naszych zmarłych rodziców 

chrzestnych (wymieńcie ich imiona) •  

O to, byś obdarzył Twoją chwałą zmartwychwstania naszych zmarłych 

chrześniaków (wymieńcie ich imiona) • 

W chwili ciszy zastanówcie się, o co jeszcze chcecie prosić i własnymi słowami to 

wypowiedzcie, zachęcając do modlitwy najmłodszych domowników.  

P. A teraz podziękujmy Panu Jezusowi za to, co dla nas robi. Będziemy powtarzać: 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu •  

Za dar chrztu świętego, bo dzięki niemu możemy nazywać się Twoimi dziećmi •  

Za to, że możemy być rodzicami chrzestnymi •  

Za to, że nasi rodzice chrzestni o nas pamiętają przy różnych okazjach •  

Za to, że przychodzisz do nas w komunii duchowej •  

Za to, że mogliśmy wspólnie spożyć śniadanie wielkanocne •  

Za to, że mogliśmy się wspólnie spotkać na tej modlitwie • 



 Za to, że mogliśmy dziś świętować Twoje zmartwychwstanie, mimo że nie 

mogliśmy pójść na Mszę św. do naszego kościoła •  

Za całą naszą rodzinę, zwłaszcza za tych, z którymi zazwyczaj spotykaliśmy się, by 

świętować •  

Za miłe rozmowy telefoniczne, które sprawiły nam radość •  

Za tych, którym składaliśmy życzenia, choć nie mogliśmy się z nimi zobaczyć •  

W ciszy pomyślcie, za co jeszcze chcecie podziękować i własnymi słowami to 

wypowiedzcie, zachęcając do modlitwy najmłodszych domowników. Możecie 

również odmówić następujące modlitwy za waszych chrzestnych lub 

chrześniaków:  

Modlitwa za żyjących rodziców chrzestnych:  

Dziękuję Ci, Panie, za moich rodziców chrzestnych ……… (wymień ich). To oni, idąc 

razem z moimi rodzicami do kościoła, zanieśli mnie do chrztu. Wyznali wtedy, że 

gotowi są pomóc moim rodzicom, a w razie potrzeby nawet ich zastąpić, abym 

został dobrze wychowany. Przyrzekli Tobie, Panie Jezu, że będą dla mnie 

przykładem wiary, miłości, dobrych obyczajów oraz że będą mi pomagać w 

poznawaniu Ciebie. Jestem im za to zawsze wdzięczny, że są gotowi to czynić i 

dają mi dobry przykład. Panie Jezu, proszę Cię, daj im zdrowie, radość i wszystko, 

czego potrzebują do dobrego i szczęśliwego życia.  

Modlitwa za żyjących chrześniaków (dzieci chrzestne):  

Panie Boże, z Twojej woli i z Twojej łaski zostałem wybrany, aby być ojcem 

chrzestnym (matką chrzestną) dla ……… (wymień ich). Zdaję sobie sprawę, że są 

oni również Twoimi dziećmi. Dlatego teraz proszę za nimi, abyś miał je w swej 

opiece. Zachowaj je w zdrowiu. Broń od złych przygód. Panie Jezu 

Zmartwychwstały, strzeż w nich wiarę i daj im łaskę, aby były zawsze wierne 

Tobie. Nie pozwól, aby się pogubili w życiu. Duchu Święty, udzielaj im światła w 

obowiązkach, jakie podejmują na co dzień. Pokaż im, jak mogą służyć Bogu i 

bliźniemu. Daj im moc, aby pokonywali pokusy, trudności i przeciwności. Boże, 

wspieraj także mnie jako rodzica chrzestnego, abym słowem potrafił dotrzeć do 

serca moich dzieci chrzestnych; i bym zawsze był dla nich przykładem dobrego i 

uczciwego życia. Amen.  



Na zakończenie warto odmówić znaną wszystkim modlitwę.  

A jeżeli w Waszym domu jest tradycja wspólnego odmawiania różańca, warto 

pomodlić się, odmawiając cząstkę lub dziesiątkę różańca. Jeśli nie, odmówcie 

przynajmniej Ojcze nasz.  

P. Panie Jezu, poczuliśmy się dzisiaj jak uczniowie w Emaus. Byliśmy smutni, że 

musimy na święta pozostać w domu, ale Ty nam pokazałeś, że jesteś z nami i 

otwarłeś nam oczy. Napełniłeś nasze serca radością i wdzięcznością. Pozwoliłeś 

nam przypomnieć sobie o naszych krewnych, znajomych, a zwłaszcza o naszych 

chrzestnych (i chrześniakach). Dziękujemy Ci za to wszystko i tak jak uczniowie w 

Emaus, prosimy Cię: Zostań z nami, Panie! Zostań z nami na zawsze i pokazuj nam 

drogę, którą powinniśmy iść. 

 


