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Drodzy Parafianie, ze względu na stan epidemii biskup opolski w dekrecie o przebiegu
Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy zarządził: "Zabrania się zwyczajowego poświęcania
pokarmów. Należy zachęcać wiernych, aby przed śniadaniem wielkanocnym przez modlitwę
pobłogosławił je ojciec, matka bądź inna wierząca osoba w rodzinie ."

  

  

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny
(prowadzone przez członka rodziny przed śniadaniem wielkanocnym)

  

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

  

Prowadzący modlitwę zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja.
Rodzina odpowiada: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

  

Modlitwa

  

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną
wieczerzę, a w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z
nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi  posiłek.
Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego
posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i
zmartwychwstaniu.
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Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław +
ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud
słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś
nad jeziorem dla swoich uczniów.

  

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso,
wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i
świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław
także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

  

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, 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. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz
i królujesz na wieki wieków.

  

Amen

  

Uwaga. Można też skorzystać z wersji dłuższych obrzędu: w "Drodze do nieba" nr 77 lub
przygotowanej przez diecezję opolską: POBIERZ
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