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Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W uroczystość Zmartwychwstania mamy się radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym domu rodzinnym.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO
Ktoś z obecnych, odczytuje tekst Pisma Świętego.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Dziejów Apostolskich. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali
majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach,
przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie.

PROŚBY - Następuje modlitwa wspólna.
Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od klęski nieurodzaju, suszy i głodu. Ciebie Prosimy.
Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego.
Ciebie Prosimy.
Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Ciebie Prosimy.`
Módlmy się za pracujących na roli, w fabrykach i kopalniach, aby cieszyli się sprawiedliwą zapłatą za pracę i społeczną wdzięcznością.
Ciebie Prosimy.
Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu, wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga u
kochających nas ludzi. Ciebie Prosimy.
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania
przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, 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.
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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* † to mięso, wędliny i wszelkie 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.

MODLITWA PAŃSKA

Zanieśmy naszą modlitwę do Boga Ojca w intencji naszego domu/mieszkania z prośbą o błogosławieństwo dla naszej rodziny i tych
wszystkich którzy są zgromadzeni przy tym stole. Ojcze nasz …

ZAKOŃCZENIE
W świętym dniu zwycięstwa nad grzechem i śmiercią wielbimy Cię Boże i wysławiamy, nieustannie wzywając Twojej pomocy. Polecamy
się Twojej opiece i wierzymy, że nas wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Niech nas Bóg błogosławi i strzeże: w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.
Należy uczynić znak krzyża.
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