OBRZĘD ŚNIADANIA WIELKANOCNEGO
W Niedzielę Wielkanocną po Mszy św. rezurekcyjnej gromadzimy się wszyscy na uroczystym
śniadaniu przy odświętnym stole, przybranym gałązkami, baziami wierzbowymi, zieloną pszenicą,
rzeżuchą albo bukszpanem, które symbolizują nowe życie otrzymane na Chrzcie św. Na środku stołu
umieszczamy paschał rodzinny, baranka wielkanocnego oraz „święcone”. Spożywanie pokarmów
winna poprzedzić wspólna modlitwa.
Zapalając paschał rodzinny, głowa rodziny podnosi go, mówiąc:
Ojciec: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Ojciec: Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście

świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wsłuchajmy się
w słowa Ewangelii i sercem przeżyjmy to wydarzenie.
Ojciec lub inny członek rodziny odczytuje tekst Ewangelii

Z Ewangelii według św. Mateusza
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga
Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił
z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty
jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa
Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce,
gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed
wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od
grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.
Lektor: Oto Słowo Boże
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki
Ojciec: Módlmy się o dary Ducha Świętego dla naszego papieża Franciszka, o łaskę nawrócenia

dla niewierzących, o pokój na ziemi, o ustanie epidemii, o pociechę dla cierpiących i samotnych.
Ogarnijmy myślą i sercem naszą rodzinę, wszystkich krewnych i przyjaciół, sąsiadów, prosząc
dla nich o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski a dla zmarłych radość życia wiecznego.
Oddajmy Panu Bogu również nasze problemy i wszystkie intencje jakie mamy w sercach,
ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy:
Wszyscy: Ojcze nasz ...

Modlitwa przed posiłkiem

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie, Jezu Chryste, który po swoim
z zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Panie, bądź z nami, kiedy z
wdzięcznością spożywać będziemy te dary i dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę,
przyjmij nas kiedyś jako współbiesiadników w swoim królestwie, który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.
W. Amen.
Ojciec: W dniu Zmartwychwstania Chrystusa życzę nam wszystkim tu obecnym, aby pokój
i radość zagościły w naszych sercach. Życzę, byśmy wszyscy byli świadkami
Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i gdziekolwiek będziemy, oznajmiali, że
Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Przez Misterium Paschalne Bóg „nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2,5) dlatego podzielimy się teraz
jajkiem, które symbolizuje nowe życie.
Dzielenie się jajkiem.
Modlitwa po posiłku
O: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
W. 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 Chrystus
nam wysłużył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam udzielił.
Który żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.

