
                                                                                                           
Zał. 1
                                Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego
                                               KAZIMIRZA GURDY

    na czas trwającej epidemii koronawirusa
oraz obchodów Wielkiego Tygodnia 
             i Triduum Paschalnego

Trwająca  w  naszej  Ojczyźnie  sytuacja  i  wprowadzony  stan  epidemii  sprawiają,
że  niemożliwe  jest  prowadzenie  pracy  duszpasterskiej,  tak  jak  to  się  dzieje  w
zwyczajnych warunkach.  Ze względu na zdrowie  i  bezpieczeństwo każdego człowieka
konieczne jest dostosowanie się do wymogów prawa państwowego oraz zaleceń władz
kościelnych,mimo,że jest to bolesne i często niesie wiele trudności.

            Bardzo dziękuję wszystkim Księżom za zrozumienie powagi sytuacji, solidarność,
odpowiedzialność,  dyspozycyjność,  organizowanie  adoracji  Najświętszego  Sakramentu
w  ciągu  dnia  i  dyżur  w  konfesjonale,  a  także  za  umożliwienie  wiernym  łączności  z
kościołem  parafialnym  poprzez  transmisje  za  pośrednictwem  Internetu  Mszy  św.  i
nabożeństw oraz różnych form rekolekcji i konferencji. Wiernym Świeckim zaś wyrażam
wdzięczność  za  modlitwę  oraz  za  wyrozumiałość  i  współpracę  w  tym,  byśmy  mogli
zminimalizować niebezpieczeństwo rozszerzania się epidemii.

             W  dniu  19  marca  i  25  marca  br.,  na  polecenie  Ojca  Świętego  Franciszka,
Kongregacja  Kultu  Bożego  i  Dyscypliny  Sakramentów  wydała  dekret  w  sprawie
sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. Dnia 21 marca br.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowała wskazania dla biskupów odnośnie
do  sprawowania  czynności  liturgicznych  w  najbliższych  tygodniach.  W  oparciu  o  te
dokumenty,  biorąc  pod  uwagę  obecną  sytuację  epidemiologiczną  i  obostrzenia
wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., (Dz. U.
z  2020  r.,  poz.  522),  podtrzymując  decyzje  zawarte  w  poprzednich  zarządzeniach,
postanawiam, co następuje:

1. Ogólna dyspensa od  obowiązku  uczestnictwa we Mszy  św.  w  niedziele  i  święta
nakazane udzielona wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej oraz przebywającym na
jej  terytorium,  obowiązuje  do  odwołania.  Skorzystanie  z  dyspensy  oznacza,  że
nieobecność  na  Mszy  św.  niedzielnej  we  wskazanym  czasie  nie  jest  grzechem.
Jednocześnie przypominam, że wierni korzystający z dyspensy są zobowiązani do
trwania na osobistej i  rodzinnej modlitwie oraz duchowej łączności  ze wspólnotą
Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

2. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej
niż  5  osób,  wyłączając  z  tej  liczby  osoby  sprawujące  posługę,  dlatego  bardzo
proszę, aby Msze św. były sprawowane jedynie z ewentualnym uczestnictwem osób
związanych
z  intencją  danej  Mszy  św.  (maksymalnie  5  osób).  Na  drzwiach  kościoła  należy
wywiesić stosowną informację.

3. W związku z  powyższym bardzo proszę o  jednoczenie się  na modlitwie poprzez
środki  społecznego  przekazu.  Wyrażam  wdzięczność  wszystkim  duszpasterzom,
którzy  zatroszczyli  się  o  organizację  transmisji  Mszy  św.  ze  swoich  kościołów
parafialnych i zalecam - w miarę możliwości - o organizowanie takich transmisji w
pozostałych kościołach. 

4. Msze św. mogą być sprawowane wyłącznie  w kościołach parafialnych,  kaplicach
szpitalnych  i  cmentarnych.  W domach  zakonnych  Msze  św.  mogą  się  odbywać
jedynie bez udziału wiernych świeckich.



5. W  ciągu  dnia  kościoły  powinny  być  otwarte,  aby  wierni  mieli  możliwość  ich
nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

6. Pamiętając  o  zakazie  odwiedzania  osób  będących  w  kwarantannie  domowej,
zalecam, aby zawiesić tradycyjne comiesięczne i przedświąteczne wizyty u chorych.
Pamiętać  jednak  trzeba  o  tym,  że  gdy  chory  wyraża  pragnienie  przyjęcia
sakramentów św., kapłan nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza
miałby  zaszkodzić  choremu.  Kapelani  w  szpitalach  winni  stosować  się
rygorystycznie do zarządzeń władz szpitalnych.

7. Na  tablicach  ogłoszeń,  na  drzwiach  kościoła,  na  stronach  internetowych  oraz
w mediach społecznościowych należy umieścić stosowne informacje o możliwości
korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

8. Stosownie  do  norm  zawartych  w  kan.  964  §  1-2  KPK  właściwym  miejscem
sprawowania  spowiedzi  jest  konfesjonał,  jednakże  z  uzasadnionej  przyczyny
spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). Sytuacja, z
którą  mamy  do  czynienia  obecnie,  bez  wątpienia  stanowi  ową  uzasadnioną
przyczynę odstępstwa od przywołanego przepisu prawa. W obecnych warunkach
można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym
godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności  i  większej odległości
między penitentem a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach
duchownych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki
folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.

9. Informuję,  że  Stolica  Apostolska  wiernym  dotkniętym  chorobą  zakaźną
spowodowaną koronawirusem, przechodzącym kwarantannę, a także pracownikom
służby  zdrowia,  członkom  rodzin  i  wszystkim  tym,  którzy  w  jakimkolwiek
charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych
odpustów  (Dekret  Penitencjarii  Apostolskiej  odnośnie  przyznania  specjalnych
odpustów dla wiernych w obecnej  sytuacji  pandemii,  z  dnia 19 marca 2020 r.).
Szczegółowe warunki zyskania tego odpustu są zawarte w Dekrecie Penitencjarii
Apostolskiej, zamieszczonym na stronie internetowej naszej diecezji.

10.Odnośnie celebracji  obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego należy
stosować  się  do  norm  zawartych  we  „Wskazaniach  Biskupa  Siedleckiego
dotyczących Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego” stanowiących załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.  Nie należy zatem wprowadzać  własnych  inicjatyw
duszpasterskich i pobożnościowych. 

11.Udział wiernych w celebracji Triduum Paschalnego, jak i adoracji przy tzw. Ciemnicy
i Grobie Pańskim jest ograniczona przepisami państwowymi (maksymalnie 5 osób,
poza sprawującymi posługę).

12.W parafiach nie należy błogosławić wody w Wielką oraz organizować poświęcenia
pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku obrzęd ten ma mieć charakter liturgii
domowej,  modlitwa  błogosławienia  pokarmów na  stół  wielkanocny  powinna  być
poprowadzona  przez  ojca  lub  matkę,  ewentualnie  inną  dorosłą  osobę  (tekst
modlitwy  znajduje  się  w  załączniku  nr  2).  Proszę  Księży  Proboszczów  o
rozpowszechnienie tego tekstu wśród parafian.

Trwając  na  modlitwie  i  ufając  w  Boże  miłosierdzie  wszystkim  z  serca
błogosławię. 

BISKUP SIEDLECKI 



L. dz. 227/2020
Siedlce, dnia 26 marca 2020 r.



DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH 
ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
DEKRET

Wiernym  dotkniętym  chorobą  zakaźną  spowodowaną  Covid-19,  powszechnie  znaną  jako
koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy
w  jakimkolwiek  charakterze,  także  poprzez  modlitwę,  opiekują  się  nimi,  udziela  się  daru
specjalnych odpustów. 
„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa
napisane  przez  św.  Pawła  do  Kościoła  w  Rzymie  rozbrzmiewają  w  całej  historii  Kościoła  i
ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.
Obecna  chwila,  w  której  cała  ludzkość  zagrożona  niewidzialną  i  podstępną  chorobą,  która  od
pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi
obawami,  nowymi  niepewnościami,  a  przede  wszystkim  powszechnym  cierpieniem  fizycznym  i
moralnym.
Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał
św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia
się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek
odnajduje  w  nim  siebie,  swoje  człowieczeństwo,  swoją  godność,  swoje  posłannictwo” (List
apostolski Salvifici Doloris, 31).
Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje
zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.
Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na
nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate
Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy
przeżywać  w  duchu  osobistego  nawrócenia,  udziela  daru  odpustów  zgodnie  z  następującym
zarządzeniem.
Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie
na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od
jakiegokolwiek grzechu,  zjednoczą  się  duchowo poprzez środki  masowego przekazu z  celebracją
Mszy Świętej,  odmawianiem Różańca  Świętego,  pobożnej  praktyki  Drogi  Krzyżowej  lub  innych
form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie
do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci
i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
Pracownicy  służby  zdrowia,  członkowie  rodzin  i  wszyscy  ci,  którzy  za  przykładem  Dobrego
Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów
Boskiego  Odkupiciela:  „Nikt  nie  ma  większej  miłości  od  tej,  gdy  ktoś  życie  swoje  oddaje  za
przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.
Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji
obecnej  epidemii  światowej  nawet  tym  wiernym,  którzy  ofiarują  nawiedzenie  Najświętszego
Sakramentu,  lub  Adorację  Eucharystyczną,  lub  lekturę  Pisma  Świętego  przez  co  najmniej  pół
godziny,  lub  odmówienie  różańca  świętego,  lub  pobożne  odprawienie  Drogi  Krzyżowej,  lub
odmówienie  Koronki  do Miłosierdzia  Bożego,  w intencji  przebłagania  Boga Wszechmogącego o
koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do
siebie.
Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków,
powierzając  Bożemu  miłosierdziu  wszystkich  i  każdego  z  osobna  na  mocy  komunii  świętych  i
udziela  wiernym  odpustu  zupełnego  w  chwili  śmierci,  pod  warunkiem,  że  byli  należycie
dysponowani i zwykle za życia modlili  się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe
warunki). W  celu  uzyskania  tego  odpustu  zaleca  się  używanie  krucyfiksu  lub  krzyża  (por.
Enchiridion indulgentiarum, nr 12).



Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka
Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i
wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.
Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens



Wskazania Biskupa Siedleckiego
dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Celebracje Niedzieli Palmowej i Świętego Triduum Paschalnego 
sprawowane
w Katedrze Siedleckiej transmitowane będą przez Katolickie Radio 
Podlasie i stronę internetową parafii katedralnej. Księży Proboszczów 
zachęcam do organizowania transmisji online Mszy św. i liturgii  
odprawianych w kościołach parafialnych.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

1. Nie ma procesji z palmami. 
2. Błogosławieństwo palm odbywa się w prezbiterium (Mszał, s. 111)

a. Na wejście kapłana śpiewa się antyfonę „Hosanna”.
b. Znak krzyża, pozdrowienie i krótkie wprowadzenie zawarte w mszale. 
c. Modlitwa błogosławieństwa (Mszał, s. 107)
d. Czytanie Ewangelii o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, Rok A, (Mt 21, 1-

11).
3. Kolekta mszalna.
4. Dalsza część liturgii bez zmian. 

Msza Krzyżma w Wielki Czwartek

1. Msza  Krzyżma  pod  przewodnictwem  Biskupa  Siedleckiego  zostanie
odprawiona w Wielki Czwartek w Katedrze o godz. 10.00 jedynie w wąskim
gronie kapłanów (Wikariusz Generalny, Wikariusz Sądowy, Wikariusz Biskupi,
Kanclerz  Kurii  Diecezjalnej,  Rektor  WSD,  Proboszcz  parafii  katedralnej)  i
usługujących.  Podczas  Mszy  Krzyżma  będzie  miało  miejsce  odnowienie
przyrzeczeń kapłańskich, dlatego pozostałych księży zachęcamy do łączenia
się  duchowo poprzez  transmisję  w Katolickim Radiu  Podlasie  i  na  stronie
internetowej parafii katedralnej.

2. Podczas liturgii  poświęcone zostaną oleje święte, które będą do odebrania
przez Księży Dziekanów po uzgodnieniu  terminu z Księdzem Proboszczem
parafii katedralnej.

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej
1. Należy  przygotować  kaplicę  przechowania  Najświętszego Sakramentu tzw.

Ciemnicę oraz Grób Pański.
2. W liturgii Mszy św. opuszcza się obrzęd umycia nóg. 
3. Przeniesienie  Najświętszego  Sakramentu  przez  celebransa  do  Kaplicy

Przechowania odbywa się bez procesji.
4. Należy  zapowiedzieć  i  zachęcić  do  adoracji  Najświętszego  Sakramentu

w Ołtarzu Przechowania.



Wielki Piątek

W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii, a liturgia koncentruje
się na tajemnicy krzyża. Krzyżowi oddaje się w tym dniu szczególną 
cześć. Na drzewie krzyża bowiem zawisło Zbawienie świata. 

1. Nie należy w ciągu dnia organizować wspólnego sprawowania w kościołach
Liturgii Godzin.

2. Liturgię należy sprawować według mszału.
3. Do intencji modlitwy wiernych w czasie Liturgii Męki Pańskiej należy dołączyć

specjalne  wezwanie  (przed  ostatnim  wezwaniem),  którego  treść,  wraz
zapisem nutowym, znajduje się w załączniku nr 3.

4. Podczas adoracji Krzyża oddaje się mu cześć wyłącznie przez przyklęknięcie
lub  głęboki  ukłon,  pocałunek  Krzyża  należy  ograniczyć  wyłącznie  do
celebransa. 

5. W  związku  z  powyższym ten  sam sposób  adoracji  Krzyża  obowiązuje  po
zakończeniu Liturgii i w Wielką Sobotę. 

6. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się bez
procesji.

7. Należy  zapowiedzieć  i  zachęcić  do  adoracji  Najświętszego  Sakramentu  w
Wielką  Sobotę  oraz  przypomnieć,  że  tego  dnia  nie  będzie  w kościołach  i
innych miejscach  poświecenia pokarmów ani wody.

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając 
mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani (por. 1 P 3,
19), a także modli się
i zachowuje post w oczekiwaniu na Jego zmartwychwstanie. Wielka 
Sobota jest dniem ciszy oraz rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. 
Jest dniem oczekiwania na Zmartwychwstanie. 

1. Nie  należy  organizować  wspólnego  sprawowania  w  kościołach  Liturgii
Godzin.

2. W tym dniu nie ma w kościołach czy innych miejscach, błogosławieństwa
pokarmów na stół świąteczny. Obrzęd ten, w tym roku, będą sprawować
w  domach  ojciec  albo  matka,  lub  przedstawiciel  rodziny  przed
rozpoczęciem posiłku wielkanocnego. Wiernym należy udostępnić obrzęd
błogosławienia pokarmów i pouczyć o jego przebiegu (załącznik nr 2).

3. Przypomnieć należy wiernym o poście paschalnym i zachęcić do adoracji
Najświętszego  Sakramentu.  Należy  również  zapewnić  możliwość
spowiedzi. 



Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest najstarszą i najważniejszą ze wszystkich wigilii 
celebrowanych przez Kościół. Rozpoczyna ona obchód Wielkiej Nocy 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

1. Przed Wigilią Paschalną kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. 
2. Nie ma obrzędu błogosławieństwa ognia. 
3. Podczas procesji wejścia z zakrystii do prezbiterium należy wnieść paschał

i dokonać jego błogosławieństwa. Obrzęd rozpocząć znakiem krzyża. 
4. Po przygotowaniu paschału, kapłan lub diakon, podnosząc paschał, śpiewa

na środku prezbiterium jeden raz: „Światło Chrystusa”. Wszyscy: „Bogu
niech będą dzięki”. Następnie od paschału zapala się świece, ustawia się
paschał przy ambonie i śpiewa „Orędzie wielkanocne”.

5. Z  „Liturgii  chrzcielnej”  należy  tylko  zachować  odnowienie  przyrzeczeń
chrzcielnych, pomijając Litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo
wody chrzcielnej i wody do pokropienia. Na czas odnowienia przyrzeczeń
chrzcielnych zapala się świece, natomiast nie ma pokropienia wiernych. 

6. Po  Mszy  św.  można  wznowić  adorację  Najświętszego  Sakramentu,
pamiętając o jej wymiarze paschalnym. 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem okrąża kościół 
jeden raz. Na czele niesie się krzyż i figurę Zmartwychwstałego. 
Należy zrezygnować z niesienia chorągwi ani feretronów. Nie używa się
baldachimu. Podczas procesji biją dzwony.



OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Przewodniczący: Przeżywamy niedzielę wielkanocną. Jezus, 
który umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał. On tak dokonał 
naszego odkupienia. Swoją „śmiercią zniweczył śmierć naszą, a 
zmartwychwstając przywrócił nam życie”. W tym roku radość 
paschalna jest przysłonięta epidemią koronawirusa. To dlatego, dziś
w naszym domu przeżywamy obrzęd błogosławieństwa pokarmów na
stół wielkanocny. Kościół zachęca, aby nie rezygnować z radosnego 
przeżywania świąt wielkanocnych. Obecne trudności traktujemy jako 
znak, jaki Bóg daje ludzkości. Bóg tak przypomina o kruchości 
naszego ziemskiego życia, które może skrócić złośliwy wirus. On też 
potrafi zniszczyć wszelkie nasze plany. Posłuszni woli naszego 
Biskupa i władz państwowych, respektujemy nakaz pozostania w 
domu. Korzystamy też z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej. 
Pragniemy z żywą wiarą i nadprzyrodzoną nadzieją przeżywać czas  
świąteczny. Z pokorą prosimy Boga, aby przerwał panującą 
epidemię.

Sprawując obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół 
wielkanocny ożywiamy duchową solidarność z Kościołem 
powszechnym a zwłaszcza ofiarami koronawirusa i módlmy się za 
zmarłych. Z wiarą przyjmijmy dobro, które przez ten święty obrzęd 
błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny przygotował nam 
zmartwychwstały Chrystus. 

Ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do 
Tesaloniczan:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym 
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was.



Teraz przewodniczący mówi:

Módlmy się:
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po 

swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. 
Bądź z nami, kiedy 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.

Wszyscy: Amen

Przewodniczący
Teraz mówmy wspólnie: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę 

w Boga Ojca wszechmogącego.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i 

podobnie, jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby 
zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go 
udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.


