
Speisesegnung an Ostern  

Einleitung:  

Die vielerorts übliche Speisesegnung an Ostern bildete sich im 
Zusammenhang mit der alten, strengen Fastendisziplin aus, 
die nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf Eier und Käse 
verzichten hieß. Diese lang entbehrten Speisen wurden in der 
Osterfeier für das erste häusliche Ostermahl gesegnet. Eine 
besondere Symbolik hat das Osterei als Zeichen des Lebens. 
Die Tischgemeinschaft der Gläubigen mit dem 
Auferstandenen in der Eucharistie soll sich an diesem Tag 
gleichsam als Agape in den Häusern fortsetzen.  

Segensgebet:  

V.: Aller Augen warten auf Dich, o Herr, Du gibst uns Speise 
zur rechten Zeit.  

A.: Du öffnest Deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit 
Segen.  

V.: Christus ist unser Osterlamm. Halleluja.  

A.: Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja.  

Lasset uns beten.  

Herr, Du bist nach Deiner Auferstehung Deinen Jüngern 
erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu 
Deinem Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert.  

Segne † dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei auch beim 
österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. 
Lass uns wachsen in der brüderlichen Liebe und in der 
österlichen Freude und versammle uns alle zu Deinem ewigen 
Ostermahl, der Du lebst und herrschest in alle 
Ewigkeit.    Amen.   



Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny  

Wprowadzenie:  

Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy 
żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej 
radości w tym trudnym czasie pandemii będzie nasze spotkanie ze 
Zmartwychwstałym podczas wspólnego świątecznego posiłku w 
naszych domach rodzinnych. Dlatego błogosławimy niektóre 
pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie, i prosimy, 
aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością 
oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy 
przygotowali.  

Modlitwa błogosławieństwa:  

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś 
uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania 
przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów z Emaus i zasiadłeś z nimi do 
stołu, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą 
przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego 
posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i 
zmartwychwstaniu.  

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław 
† ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym 
nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś 
w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.  

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, 
pobłogosław † te pokarmy mięsne i wszelkie inne pokarmy, które 
będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych 
potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.  

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław † te jajka, znak 
nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i 
gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z 
nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu 
Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.       Amen.  


