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ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI 

Nadchodzi wiosna. Dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze. Przed Wielkanocą 

robimy wielkie świąteczne porządki. Przystępujemy do mycia okien, prania firan i 

zasłon oraz trzepania dywanów. W większości regionów Polski pamiętamy o 40-

dniowym poście i radosnym oczekiwaniu, które poprzedzają rekolekcje 

Wielkopostne. Przygotowujemy ozdoby świąteczne – palmy, pisanki, kraszanki, 

koszyczki Wielkanocne, zajączki i baranki. 

 

  
 

NIEDZIELA PALMOWA 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub 

wierzbną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – 

ozdabia się kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. 

 

TRIDUUM PASCHALNE 

W Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy odprawiana jest msza św. 

zwana „Mszą Wieczerzy Pańskiej”. Wielki Piątek poświęcony jest przeniesieniu 

Ciała Chrystusa do Grobu i adoracji Krzyża Świętego. W Wielką Sobotę święci 

się pokarmy. W Polsce wierni przynoszą w pięknie przystrojonych koszykach, 

chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, 

który symbolizuje Chrystusa. W tym dniu, każdy pokarm ma swoje znaczenie: 

chrzan, przynosimy na znak męki Pana Jezusa, która zamieniła się w słodycz, a 

symbolem tej słodyczy jest masło. Poświęcone jajka, symbolizują nowe życie 

Zmartwychwstałego Pana. Sobotni wieczór zwany jest Wigilią Paschalną. 

Nadchodzi naprawdę Wielka Noc. W niej dokonało się przejście że śmierci do 

nowego życia, przez zmartwychwstanie. Uroczystym ogłoszeniem 

zmartwychwstania Chrystusa jest Procesja Rezurekcyjna, rozpoczynająca 

Niedzielę Wielkanocną. Ten dzień poświęcony jest świętowaniu, spotkaniom z 

rodziną i przyjaciółmi, wspólnemu biesiadowaniu i odpoczynkowi. 

 

  
 

SZUKANIE ZAJĄCZKA 

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, 

wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla 

każdego domownika i gościa przy Wielkanocnym stole. 

 

LANY PONIEDZIAŁEK 

Lany Poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy 

doskonałe znamy. Oblewać można się z kolegami i koleżankami. Ważne, aby była 

to frajda dla wszystkich i nikogo nie krzywdziła. Dawniej wierzono, że oblane 

panny będą miały większe powodzenie u chłopców. Od oblania wodą można było 

wykupić się piękną pisanką. 

 

         
 

WIELKANOCNE JAJO 

Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja 

pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już 

starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. 

Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Jajko jest formą najbardziej 

doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia organizmu składniki: 

białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii. 


