
 

 

 

Lüneburg, Wielkanoc 2020 

 

Drodzy Siostry i Bracia z naszej polskiej wspólnoty modlitewnej przy parafii St. Marien 

w Lüneburgu, 

kierujemy do Was te słowa w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Obawa, co przyniesie ze 

sobą nowy dzień; troska o naszych najbliższych, których nie możemy odwiedzić; wstrząsające 

obrazy z Włoch i Hiszpanii; nadzwyczajne środki ostrożności, które każą na nowo definiować 

rytm własnego życia; pytania, na które nie mamy odpowiedzi; wątpliwości skryte w głebi 

naszych serc... Z niezwykłą intensywnością uświadamiamy sobie kruchość i skończoność 

naszej ziemskiej egzystencji. Patrząc na dzisiejszy świat z perspektywy naszej wiary może się 

nam wydawać, że wchodzimy w noc Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa.  „Mrok ogarnął całą 

ziemię” (por. Mt 27, 45), światło wielkanocnego poranka zostało jakby przyćmione.  

Pandemia wirusa nie jest jednak w stanie przesłonić blasku tajemnicy Misterium 

Paschalnego. Ewangelia kieruje do nas na nowo swoje pełne nadziei i wiary orędzie o 

zwyciestwie życia nad śmiercią: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 

Ukrzyżowanego. On zmartwychwstał, jak powiedział.” (por. Mt 28, 5) 



Rzeczywistość, w której nie możemy wspólnie celebrować największej tajemnicy 

naszej wiary, napełnia nas bólem i smutkiem: Nie spotkamy się w tym roku w Wielką Sobotę 

przy święceniu pokarmów na stół wielkanocny, nie będziemy mogli sprawować wspólnie 

Eucharystii w Niedzielę Wielkanocną, nie zaśpiewamy razem „Zwycięzca śmierci, piekła i 

szatana...”. Zapewniamy Was jednak o naszej bliskości i modlitwie w tych dniach. Zwracamy 

się do Zmartwychwstałego Pana z pokorną prośbą o ustanie pandemii, o zdrowie dla chorych, 

siłę i wytrwałość dla pracowników służby zdrowia, życie wieczne dla zmarłych. Prośmy go o 

mocną wiarę, niewzruszoną nadzieję i gorącą miłość dla nas wszyskich. Niech Jezus Chrystus 

napełni nasze serca swoim pokojem! Surrexit Christus, alleluia! 

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 

 

ks. proboszcz Carsten Menges          ks. diakon Stanisław Obłocki             ks. Robert Solis 

 

 

P.S. 

Do naszego listu dołączamy modlitwę poświęcenia pokarmów wielkanocnych, fragment listu 

naszego ks. biskupa z Hildesheimu odnośnie spowiedzi wielkanocnej oraz „Akt komunii 

swietej duchowej” wg papieża Franciszka. 

 

 

 

Kontakt:  

Ks. Robert Solis                                                      Ks. Diakon Stanisław Obłocki 

Tel. 04131/789 44 38                                               Tel. 04131/60 30 90 (biuro parafialne) 

Mail: solis@kath-kirche-lg.de                               Mail: diakon.oblocki@kath-kirche-lg.de 

Strona internetowa: www.robert-solis.eu  

 



BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM 

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,  

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350) 

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:  

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

 

Wszyscy odpowiadają: 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

  

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 

  

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.  

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. 

  

Albo: 

  

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co 

będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 

potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to 

wszystko będzie wam dodane”. 

  

Po odczytaniu tekstu 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 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. 

  

Wszyscy: Amen. 

  

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  

Uczniowie poznali Pana. Alleluja 

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

  

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. 

 



Akt Komunii Świętej duchowej 

(Tekst Aktu Komunii Świętej duchowej, zaproponowany w dniu 19 marca 2020 r. przez papieża Franciszka 

wiernym, którzy uczestniczą we Mszach św. transmitowanych za pośrednictwem mediów – radia, telewizji, 

internetu.) 

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które 

pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. 

Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim 

mieszkaniu mego serca. 

W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu. 

Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. 

Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. 

Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. 

Niech się tak stanie. 

(za: www.misericors.org) 

Fragment listu ks. bpa z Hildesheimu odnośnie spowiedzi wielkanocnej: 

„[...] Dla wielu wierzących - a mam tu na myśli wielu katolików z Polski, Chorwacji i 

hiszpańskojęzycznych krajów pochodzenia - spowiedź sakramentalna, jako pojednanie z Bogiem, jest 

charakterystyczna dla Wielkiego Postu. W tym roku jednak nie jest to możliwe aby odbyło się w 

dotychczasowy sposób. Nie wolno używać konfesjonałów, ani gromadzić grup ludzi w kościołach.[...] 

W odniesieniu do sakramentu pojednania, chciałbym przypomnieć, że przykazania kościelne wyraźnie 

zaznaczają, że wierzący przynajmniej raz w roku powinni spowiadać się. 

Nie oznacza to jednak, że musi się to koniecznie odbywać w okresie Wielkiego Postu przed Wielkanocą. 

W jednej ze swych wczesnych Mszy św. papież Franciszek przypomniał, że istnieje wiele sposobów na 

pojednanie z Bogiem: Wszystkim, którzy pytają go, jak znaleźć spowiednika teraz, odpowiada: "Róbcie, 

co mówi katechizm!" I to jest "bardzo jasne. "Jeśli nie możesz znaleźć kapłana do spowiedzi, to przemów 

do Boga - On jest twoim Ojcem - powiedz mu prawdę i poproś Go o przebaczenie z całego serca.”   

 bp dr Heiner Wilmer SCJ (Hildesheim, 27.3.2020)           

(tłumaczenie ks. diakon Stanisław Obłocki) 


