
Pośród izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spotkań, doświadczając
braku wielu rzeczy, po raz kolejny posłuchajmy wieści, która nas zbawia: 

ON ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE OBOK NAS.
FRANCISZEK 

Chcemy,  abyś  przyjął  tę  radosną  wiadomość:  CHRYSTUS
ZMARTWYCHWSTAŁ i przekazał ją każdemu w swoim domu. 

To  dom  stał  się  miejscem  przygotowania  i  przeżywania  Świąt
Wielkanocnych.  Czytania  o  pustym grobie  będziemy  czytać  w  domach,
a nie w kościołach.  Pan  daje  nam  możliwość  zupełnie  innego  przeżycia
świąt Wielkiej Nocy. Bóg chce chyba od nas więcej niż tylko tego, abyśmy
zamienili prezbiterium kościoła na mszę w telewizji. Niech nasza uwaga nie
będzie  zbytnio  skoncentrowana  na  pustym  Grobie,  podobnie  jak  i  na
pustym  kościele,  bo  nie  usłyszymy  głosu  z  nieba:  NIE  MA  GO  TU,
ZMARTWYCHWSTAŁ! 

On  przychodzi  mimo  drzwi  zamkniętych  i  mówi  POKÓJ  WAM!
Dla Jezusa  przebywanie  w  domu  u  ludzi  jest  ważne. On  jest  w  Tobie,
jest z Tobą i nigdy Cię nie opuszcza.  

Niech te święta będą przepełnione pokojem, bliskością i nadzieją.
Jeszcze będzie pięknie. 

Wszystkich Was zapewniamy o modlitwie, szczególnie przy ołtarzu
podczas  Rezurekcji  w  wielkanocny  poranek.  Polecamy  małżeństwa
i rodziny  naszej  parafii,  ludzi  chorych,  starszych,  samotnych
i bezrobotnych,  lekarzy,  pielęgniarki,  wszystkich  pracowników  ochrony
zdrowia, którzy w ostatnich tygodniach walczą o zdrowie i życie każdego
człowieka oraz wszystkie Wasze intencje.   
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM
POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO

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 albo Mt 6, 31 ab.32b-33

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.


