OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY
(W roku 2020 ze względu na zamknięcie kościołów spowodowane pandemią
poświęcenia pokarmów niech dokona głowa rodziny na początku śniadania wielkanocnego.)
Po zgromadzeniu się wiernych szafarz żegna się i mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy żegnają się i odpowiadają: Amen.
Szafarz przygotowuje obecnych do przyjęcia błogosławieństwa,
przemawiając tymi lub podobnymi słowami:

Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej
radości. Wyrazem tej radości będzie nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w paschalnej ofierze Mszy świętej –
w łamaniu chleba eucharystycznego, które będziemy sprawować dzisiejszej nocy i w jutrzejszą uroczystość.
W uroczystość Zmartwychwstania mamy się również radować
podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym domu
rodzinnym. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia
niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym
gronie, i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością
i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych bliskich, którzy te pokarmy przygotowali.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO
Lektor lub ktoś z obecnych, albo sam szafarz odczytuje tekst Pisma
świętego.

Przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.
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 (Dz. 4, 42-47).
Albo:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego
Mateusza (6,31-33).
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się
zbytnio i nie mówcie: 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”.
Zależnie od okoliczności szafarz krótko przemawia do uczestników i
wyjaśnia im czytanie biblijne, aby w świetle wiary zrozumieli znaczenie obrzędu.

PROŚBY
Następuje modlitwa wspólna. Z proponowanych niżej wezwań szafarz może wybrać te, które uzna za bardziej odpowiednie, lub dodać
do nich inne uwzględniające sytuację obecnych albo szczególne
okoliczności.

Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy do życia i zbawienia.
Z ufnością przeto zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby
w intencjach Kościoła, świata i nas tu zgromadzonych. Wołajmy do Niego:
Wysłuchaj nas, Panie.

Za wszystkie narody ziemi, abyś zachował je od klęski nieurodzaju, suszy i głodu.
Za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając
o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Twego Królestwa.
Za rządzących państwami, aby dóbr tej ziemi nie trwonili na
wojny i zbrojenia, ale sprawiedliwie dbali o chorych, pokrzywdzonych i ubogich.
Za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Za wszystkich naszych rodaków, aby nadchodzące święta
spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.
Za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego
stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Ciebie, Boże i od kochających nas ludzi.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Szafarz odmawia tę modlitwę z rękami złożonymi. W miejscu krzyżyków „†”prawą ręką czyni znaki krzyża kolejno nad chlebem, mięsem i
jajkami.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty w dzieo przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotowad 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 spożyd posiłek. Prosimy Cię,
pozwól nam z wiarą przeżywad Twoją obecnośd między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radowad 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 przemienid 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 dzielid wzajemnie
radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim
dojśd do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Jeśli w domu jest woda święcona szafarz w milczeniu kropi nią
pokarmy.

BLESSING OF FOOD FOR THE FIRST MEAL OF EASTER
The minister greets those present in the following or other suitable
words:

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
All reply: Amen.
Priest or deacon greets the people saying:

Grace and peace from God our Father, who through the death
and resurrection of his Son has reconciled the world to himself
and filled us with joy be with you all.
All reply: And

with your spirit.

The priest prepares to accept the blessings of the present, speaking
of these or similar words:

Jesus died and rose for us and for our salvation, so that we
could live God's life and be filled with great joy. We will be
overwhelmed with joy when we meet the Risen Lord in the
Paschal Sacrifice of the Mass - in breaking of bread at the Eucharist, which we will celebrate tonight and tomorrow.
At the same solemnity of the Resurrection we are to rejoice
also at the table having the Easter meal with our family. That's
why today we bring some of the foods that we will share with
the rest of our family, and we ask Christ to fill our hearts with
joy and mutual kindness and to reward the work of the loved
ones who prepared these foods.

READING OF THE WORD OF GOD
One of those present or the minister reads a text of sacred Scripture,
for example:

Brothers and sisters, listen to the words of the book of Acts of
Apostles (4,42-47):
All who shared the faith owned everything in common;
they sold their goods and possessions and distributed the
proceeds among themselves according to what each one
needed. Each day, with one heart, they regularly went to
the Temple but met in their houses for the breaking of
bread; they shared their food gladly and generously; they
praised God and were looked up to by everyone.
Or

Brothers and sisters, listen to the words of the Gospel of Saint
Matthew (6: 31-33):
Do not worry; do not say, “What are we to eat? What are
we to drink? What are we to wear?” It is the gentiles who
set their hearts on all these things. Your heavenly Father
knows you need them all. Set your hearts on his kingdom
first, and on God's saving justice, and all these other
things will be given you as well.
Depending on the circumstances the priest briefly speaks to the participants and explained the reading of the Bible, in the light of faith to
understand the meaning of the rite.

INTERCESSIONS
The intercessions are then said. The minister introduces them and an
assisting minister or one of those present announces the intentions.
From the following those best suited to the occasion may be used or
adapted, or other intentions that apply to the particular circumstances
may be composed.
The minister says:

The Son of God who invites us to the Paschal feast stands
ready to help. Let us call upon him in our need.
R. Lord, prepare us for the feast of life.
That Easter may find us cleansed of sin and ready to live
anew our Christian faith, we pray to the Lord. R.
That the bread we share may be a reminder of the bread of
life we share in the Eucharist, we pray to the Lord. R.
That we may be ready to give from our table to those who
hunger and thirst, we pray to the Lord. R.
That we may one day enjoy the banquet of the Lord in the
heavenly kingdom, we pray to the Lord. R.
After the intercessions the minister, in the following or similar words,
invites all present to sing or say the Lord's Prayer. Christ taught us to
pray for our daily bread and so we dare to say:
All:

Our Father . . .

PRAYER OF THE BLESSING
God, who by your servant Moses commanded your people
in their deliverance from Egypt to kill a lamb as a type of our
Lord Jesus Christ, and prescribed that its blood be used to
sign the two door-posts of their homes; may it please you to
bless † and sanctify this MEAT which we, your servants, desire to eat in praise of you.
Lord Jesus Christ, bread of angels, true bread of everlasting life, be pleased to bless † this BREAD, as you once blessed
the five loaves in the wilderness, so that all who eat of it
may derive health in body and soul.
Lord, let the grace of your blessing † come upon these
EGGS, that they be healthful food for your faithful who eat
them in thanksgiving for the resurrection of our Lord Jesus
Christ.
We ask this of you who live and reign forever and ever.
All: Amen.
The food is sprinkled with holy water.

CONCLUDING RITE
A minister who is a priest or deacon concludes the rite by saying:

May Christ nourish you and strengthen you in faith and
love, now and for ever.
R. Amen.
Then he blesses all present.

And may almighty God bless you all, the Father, and the
Son, † and the Holy Spirit.
R. Amen.
It is preferable to end the celebration with a suitable song.

