Śniadanie Wielkanocne
(wg Rytuału Rodzinnego)

Stół uroczyście nakryty, przybrany pisankami, zieloną pszenicą lub
rzeżuchą. Na środku stołu świeca z symbolami wielkanocnymi (Paschał),
takimi jak: baranek, 5 krzyżyków symbolizujących 5 ran Chrystusa lub
napis Alleluja. Przygotowana też woda święcona i kropidło.
Ojciec zapala świecę i wznosząc ja do góry mówi:
Ojciec: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja
Wszyscy odpowiadają:
Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja
Matka odczytuje fragment ewangelii wg św. Łukasza (Łk24,36-43)
Matka: Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza:
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój
wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do
nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie
i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Lecz
oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie
tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec
nich.
Ojciec: Niech ta woda święcona przypomni nam nasze zanurzenie chrzcielne
w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Ojciec kropi wodą święconą wszystkich, następnie składa życzenia wielkanocne,
np. takie:
Ojciec: Wieść o zmartwychwstaniu Pana przemieniła Apostołów i napełniła ich
wielką radością. Niech radość ta będzie również naszym udziałem. Życzę nam
wszystkim, by Chrystus Zmartwychwstały stale był gościem naszego domu,
a pokój. który głosił całemu światu stale gościł w naszych sercach. Na znak
wzajemnej życzliwości i miłości podzielmy się święconym jajkiem, symbolem
życia, a naszą modlitwą ogarnijmy cały świat:
Ojcze nasz…
Ojciec: Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam
wieczność przez Twojego Jednorodzonego Syna: spraw, abyśmy wraz z Nim
zasiedli do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.
Wszyscy: Amen
Ojciec podaje każdemu kawałek święconego jajka, po czym wszyscy zasiadają
do stołu i z radością spożywają potrawy

