ВЕЛИКОДНІЙ СНІДАНОК
У ХРИСТИЯНСЬКІЙ РОДИНІ
У Неділю Воскресіння Господнього, ціла родина сідає за
святковий Великодній стіл на сніданок. Він має релігійний
характер. Є родинною літургією, здійснюваною на честь
Воскреслого Христа. Зібравшись навколо пасхального столу,
запалюємо свічку, якщо це можливо Новим Світлом
принесеним з церкви після Пасхальної Вігілії у Велику Ніч.
Ведучий (голова родини) запалюючи свічку, говорить:

Ведучий: Христос воскрес!
Інші: Воістину воскрес!
Тоді, всі співають пісню „Веселий час нам днесь настав” або
іншу Пасхальну пісню. Після співу Ведучий робить короткий
вступ.

В. Розпочинаємо час Великодньої радості, джерелом якої
є перемога Ісуса Христа над смертю, пеклом і сатаною.
Згадуємо вірність і доброту Бога, котрий відкупив нас,
не ради наших заслуг, але завдяки Своїй безмежній
любові. Діло Христа сповнює нас вдячністю, зміцнює
нашу надію і є причиною великої радості. Ділімось нею з
усіма.
Великодній сніданок, котрий розпочинаємо на спомин
зустрічі Воскреслого Ісуса з апостолами, під час котрих
споживав з ними їжу. Так було в Емаусі, коли двоє учнів
пізнали Ісуса при ламані хліба (Лк 24, 30-31), так було і в
домі, коли Воскреслий їв рибу перед апостолами, щоб
переконати їх, що Він не є духом (Лк 24, 41-43). Так було
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і на березі Тиверіяцького озера, де сам Ісус приготував
для своїх учнів хліб і печену рибу (Йн 21, 9-13).
Послухаймо фрагмент Євангелії про одну з цих
зустрічей:

З Євангелія від святого Луки.

Лк 24, 36-48

Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред
них і до них каже: “Мир вам!” Вони ж, налякані та
повні страху, думали, що духа бачать. Та він сказав
їм: “Чого стривожились? Чого ті сумніви постають
у серцях ваших? Гляньте на мої руки та на мої ноги:
це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що
дух тіла й костей не має, як бачите, що я їх маю.”
Сказавши це, він показав їм руки й ноги. А як вони
з радощів не йняли йому ще віри й чудувались, він
сказав: “Чи маєте ви тут що їсти?” Вони подали
йому кусень печеної риби. Він узяв його й спожив
перед ними. Потім Ісус до них промовив: “Це
власне ті слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам:
Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в
законі Мойсея, в пророків та у псалмах.” Тоді
відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, і до
них мовив: “Так написано, що треба було, щоб
Христос страждав і третього дня воскрес із
мертвих, і щоб у його ім'я проповідувалось
покаяння на відпущення гріхів усім народам,
почавши від Єрусалиму. Ви - свідки того (всього).
В. Слово Господнє.
І. Богу подяка
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Наступає спільна молитва.

Боже, наш Отче, ми дякуємо Тобі за цей святий день
воскресіння Сина Твого, Ісуса Христа, який Ти дав нам,
щоб ми раділи в ньому і прославляли Тебе.
– Обдаруй нашу родину даром любові, згоди та радостію
Тебе просимо…
І. Вислухай нас, Господи.
– Даруй своє благословення, нашим сусідам, друзям і
знайомим. Тебе просимо…
– Візьміть під свою опіку всіх самотних, хворих, бідних,
голодних і нужденних. Нехай у цей святковий день,
ніхто не буде сумний і нещасливий. Тебе просимо…
– Зміцни у вірі та любові всіх віруючих, особливо
нашого Папу, єпископів, священиків. Нехай Церква
буде на землі видимим знаком Твоєї доброти і
милосердя. Тебе просимо…
– Спаси нас, Господи, від кожного нещастя: голоду,
війни, несправедливості, так щоб ми могли
вшанувати Твою славу і вести життя тихе й спокійне.
Тебе просимо…
– Обдаруй необхідними благодатями всіх, хто робить і
бажає нам добра. Благослови тих, кому ми послали
святкові побажання. Тебе просимо…
– (можна додати інші наміри)
– Даруй нашим померлим (можна назвати імена) вічне
щастя і радість бути з Тобою на небесах. Тебе
просимо…
Ведучий говорить:
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В. Ми називаємось дітьми Божими і дійсно є ними, тому
осмілюємося взивати: Отче наш....
В. Просимо Божу Матір, щоб піклувалася про нас.
Радуйся, Маріє...
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові...
В. Тепер поділимося свяченим яйцем, символом нового
життя. Нехай цей жест буде вираженням нашої взаємної
любові і прощення. Ми бажаємо собі справжної радості і
миру, яку приносить воскреслий Христос. Нехай Він дає
нам процвітання, і допоможе нам подолати будь-які
труднощі силою Своєї благодаті. Веселого Алілуя!
Всі діляться свяченим яйцем. Відмовляється молитву перед їжею:

В. Молимось: (хвилина мовчання) Господи Ісусе Христе!
Ти сидиш за столом між нами, а тому вділи нам радості
Твого Воскресіння, щоб ми були Твоїми учнями, а наш
стіл нехай буде знаком примирення. Котрий живеш і
царюєш на віки вічні. І. Амін.
Всі сідаємо
молитву:

снідати.

Після

сніданку

відмовляємо

Боже, Ти сьогодні переміг смерть і через Свого
Єдинородного Сина відкрив нам брами вічності. Вчини,
щоб ми після нашої земної мандрівки разом з Ним могли
сісти до небесного столу в Твоєму Царстві. Котрий
живеш і царюєш на віки вічні. І. Амін.
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