
Zwyczaje wielkanocne w moim domu 

Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym 

symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat 

przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują 

zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia 

po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają 

wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają 

naturalne przemiany w przyrodzie – wiosna rozpoczyna 

nowy cykl życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia 

się nimi. 

 

 

 

Wielki Post – dawniej obchodzono go bardzo surowo. Nie było mowy o zabawach, 

muzykowaniu czy tłustym jedzeniu. Na Wielki Post nawet organy w Kościele milkły – tak, 

jak współcześnie w Wielki Piątek. Nie było też dzwonków – zamiast nich słychać było 

kołatki. W tym czasie ludzie więcej się modlili, pomagali ubogim i przygotowywali się do 

Świąt, zarówno duchowo jak i praktycznie – np. sprzątając obejście i przygotowując ozdoby 

świąteczne. Warto wiedzieć, że Wielki Post pokrywa się w czasie z tzw. przednówkiem – w 

gospodarstwach zapasy zimowe powoli się kończyły, a na polach często leżał jeszcze śnieg, 

nie było nowych zbiorów. Konieczne było zatem oszczędzanie jedzenia. Nie jedzono też 

jajek, ponieważ odkładano je na święta. Post miał zatem wymiar nie tylko religijny, ale też 

bardzo praktyczny! 

Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie palmy robiono z 

tych roślin, które rosły nad rzeką – bo płynąca w nich woda dawała roślinom zieleń i życie, te 

rośliny odradzały się po zimie najszybciej. Była to m.in. wierzba i trawy oraz trzciny 

nadrzeczne. 

W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony 

kościelne milczały aż do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry uczynek i przy okazji 

świetnie się bawiły. Do dziś księża praktykują w ten dzień obrzęd polewania stóp dwunastu 

mężczyznom. To na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami. 

 

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień w 

roku), natomiast gromadzą się tam wierni, którzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. 

W niemal każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy grobie Jezusa, którego pilnują 

strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze). Dawniej piątkowe modlitwy były bardziej 

widowiskowe. Pojawiały się procesje grzeszników odzianych w worki żałobne, którzy kładli 

się krzyżem na podłodze i przepraszali za swoje grzechy. 

 

Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, 

wodę i ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą 



spryskiwano dom, by rok był spokojny. Podsycano ogień i wrzucano do niego leszczyny. 

Popiół rozrzucano w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście i dostatek. Dziś ogień 

pełni inną rolę, służy do odpalenia paschału, czyli wielkiej świecy, która pali się aż do końca 

świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu. Sobota to również dzień święcenia 

pokarmów. Zgodnie z tradycją święconka powinna zostać przygotowana już w Wielki Piątek. 

Do koszyczka wkładamy: 

baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa, 

jajka – symbol rodzącego się życia, 

chrzan – symbol siły, 

wędlina – symbol płodności i dostatku, 

ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych, 

sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy, 

ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności. 

 

 

Zaprezentuj w formie plakatu techniką dowolną jakie są 

tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych w Twoim domu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


