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Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie. Upamiętnia śmierć krzyżową i
zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wielkanoc jest
świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22
marca a 25 kwietnia. Święta Wielkanocne w Polsce
są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele religijnych
i ludowych obrzędów.

TROCHĘ

HISTORII



Okresem przygotowującym do Świąt Wielkanocnych
jest Wielki Post. Trwa 40 dni i rozpoczyna się
Środą Popielcową. Tego dnia chłopcy, topili
Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielka
kukłę, którą następnie wleczono na łańcuchach po
całej okolicy. Przy drodze ustawiali się gapie,
którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano
„zdrajcę” do stawu lub rzeki.

WIELKI POST



Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne
porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło
czystością. Porządki mają także symboliczne
znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a
wraz z nią wszelkie zło i choroby .

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI



DEKOROWANIE DOMU

Podczas dekorowania stroimy 
wszystkie pomieszczenia. Mamy 
pisanki z różnych krajów, 
koszyczki, wesołe zajączki, 
baranki i dużo kwiatów. 
Dekoracje Wielkanocne w 
Polskich domach są przepiękne.



Poprzedzający Święta Wielkanocne tydzień, to
okres wspominania najważniejszych dla wiary
chrześcijańskiej wydarzeń. Nazywamy go Wielkim
Tygodniem, który rozpoczyna się w Niedzielę
Palmową.

Niedziela Palmowa, zwana też Kwietną lub
Wierzbną upamiętnia wjazd Chrystusa do Jerozolimy.
W tym dniu przynosimy do kościoła palemki - symbol
odradzającego się życia, aby przez ich poświęcenie
zapewnić sobie pomyślność w całym roku.

NIEDZIELA PALMOWA



REKOLEKCJE

Rekolekcje – w katolicyzmie kilkudniowy okres 
poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, 
konferencje oraz spowiedź. Podczas rekolekcji dzieci 
śpiewają i poznają tajemnice Zmartwychwstania.

Rekolekcje w naszym kościele 



TRIDUUM PASCHALNE

Triduum Paschalne to czas, w którym wierni wspominają mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który zmarł na krzyżu, by zbawić 
ludzkość. W 2021 roku Triduum będzie trwać od 1do 4 kwietnia. Triduum 
obejmuje następujące dni:

Wielki Czwartek z mszą Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek z liturgią Męki Pańskiej

Wielka Sobota ze święconką i liturgią wigilii 
paschalnej

Niedziela Wielkanocna z  liturgią wigilii 
paschalnej i  procesją rezurekcyjną



OZDABIANIE JAJEK

Jajko  było symbolem słońca i życia. Wierzono, że ma znaczenie magiczne. Zwyczaj malowania jajek 
jest bardzo stary. Pisanki mają symbolizować rodzącą się do życia przyrodę i nadzieję, jaką czerpią 
chrześcijanie z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. W zależności od technik zdobienia, 
wielkanocne jaja mają różne nazwy:

Kraszanki, hałunki, malowanki maluje się jednym kolorem.

Skrobanki, rysowanki - na jednolitym tle rysuje się wzór, np. szpilką.

Pisanki, piski - na jajo nanosi się dekorację z wosku pszczelego, która pozostaje biała na tle kolorowej 
skorupki.



Uwielbiam malować i ozdabiać 
pisanki z moją siostrą. Z moją babcią 
robimy ozdoby do jajek na szydełku!

OZDABIANIE PISANEK W MOIM DOMU



ŚWIĘCENIE POKARMÓW

W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Przygotowujemy tradycyjne koszyczki , do których 
wkładamy pisanki, chleb, sól, pieprz, wędlinę, babkę, baranka, kurczaczka , chrzan. 
Wszystko dekorujemy pięknie borowinką i białymi koronkami. Koszyczek zanosimy do 
kościoła, gdzie pokarm zostaje pobłogosławiony i poświęcony.



STÓŁ WIELKANOCNY

Wielkanocną ucztę poprzedzają świąteczne życzenia i dzielenie 
się jajkiem. Wśród tradycyjnych potraw królują żurek —
barszcz biały, kiełbasa, szynka wędzona, pasztety, pieczenie, 
chrzan na różne sposoby, babki wielkanocne, mazurki, kołacze i 
serniki. Na deser świąteczne wypieki: babki, mazurki i serniki.



SZUKANIE JAJEK

Na czym polega inny zwyczaj - szukania jajek? W 
Wielkanoc zadanie wręczania prezentów przejmuje 
zajączek wielkanocny, który słodkie upominki i drobne 
niespodzianki zostawia w różnych zakamarkach w 
domu, a nawet w ogrodzie.



LANY PONIEDZIAŁEK 

Śmigus i dyngus przez długi czas były odrębnymi 
obyczajami. Śmigus głównie polegał na symbolicznym 
biciu witkami wierzby lub palmami po nogach i 
oblewaniu się zimną wodą, co symbolizowało 
wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a w 
późniejszym czasie także i z grzechu.

Czy wiecie, że w 
poniedziałek chłopaki lali 
dziewczyny wodą czasem z 
wiadra , ale jeśli jakaś im się 
bardzo podobała to psikali 
perfumami. We wtorek  
natomiast to dziewczyny w 
rewanżu lały chłopaków.




