


Wielkanoc to najważniejsza i najstarsza 

uroczystość chrześcijańska,                           

obchodzona w Polsce już od X wieku.                          

To wyjątkowy czas, w którym obrzędy religijne 

splatają się z tradycją ludową.                                   

Przez wieki powstały obrzędy i zwyczaje,     

związane z tymi Świętami,                                                  

z których wiele przetrwało do dnia dzisiejszego. 

 
 



 

 

Wielkanoc to święto, które przynosi 
wiosenne odprężenie, jest powodem by 

posprzątać dom, udekorować go radosnymi 
kolorami i ugotować coś dobrego.                                           
To również okazja aby poświęcić                   

trochę czasu swoim bliskim. 

W natłoku spraw i obowiązków, gubi nam 
się gdzieś urok prawdziwych tradycyjnych 
świąt. Jednak warto, żeby pewne obrzędy                    
nie zaniknęły. Stanowią one część naszej 
bogatej kultury i jako takie, powinniśmy je 
sobie odświeżyć, może nawet ponownie 

wprowadzić w życie. 

 



Jan Lechoń 

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki. 
 
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką. 
 
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!". 
 
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 
I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem." 

 



Tradycje wielkanocne w Polsce sięgają początków XIV wieku.                                          
Łączą w sobie obrzędy ludowe związane z przemianami w przyrodzie                                    

i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej, obchodzone na pamiątkę 
Zmartwychwstania Chrystusa.  

Wśród najbardziej lubianych polskich tradycji wielkanocnych               

wyróżnić należy pisanki i święcenie pokarmów  w koszyczku.                                              

Ale zwyczajów związanych z Wielkanocą jest o wiele więcej. 

 



Pewnej nocy łzy z oczu mych 
Otarł dłonią swą Jezus 
I powiedział mi: „Nie martw się, 
Jam przy boku jest twym” 
Potem spojrzał na grzeszny świat 
Pogrążony w ciemności, 
I zwracając się do mnie, 
Pełen smutku tak rzekł: 
 
Powiedz ludziom, że kocham ich, 
Że się o nich wciąż troszczę, 
Jeśli zeszli już z moich dróg, 
Powiedz, że szukam ich. 
 
Gdy na wzgórzu Golgoty 
Życie za nich oddałem 
To umarłem za wszystkich 
Aby każdy mógł żyć 
Nie zapomnę tej chwili 
Gdy mnie spotkał mój Jezus 
Wtedy byłem jak ślepy 
On przywrócił mi wzrok.  

 



W tradycje wielkanocne wpisuje się Palmowa 

Niedziela. Święto to zostało ustanowione                                                        

na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy.       

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień -                 

okres przygotowania duchowego  do świąt,          

polegającego na wyciszeniu, skupieniu                                             

i przeżywaniu męki Chrystusa.                                                                              

Tego dnia wierni zanoszą do kościoła palemki,                    

które są symbolem odradzającego się życia. 

 



Hosanna, hosanna, Synowi Bożemu, 
Radosne okrzyki niosą się po ziemi; 
Gałązki palmowe tłum pod stopy rzuca, 
Niech chwała będzie,                                              
chwała, Królowi naszemu! 

Wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, 
Król w skromnej szacie, bez berła, korony, 
Skąd więc dziś ta radość, dlaczego skanduje 
Słowa uwielbienia lud tu zgromadzony. 

Zmienne są nastroje ludu,                                                     
jak chmury na niebie, 
Po Palmowej Niedzieli czas męki nastanie; 
Ci, co chcieli królem Jezusa obwołać, 
Wydali Go wkrótce na ukrzyżowanie. 

 



Zanim jednak nastały święta, 
trzeba było ustroić i pomalować 

jajka. Malowanie i zdobienie 
jajek   to jedna z najstarszych 
tradycji wielkanocnych. Kiedyś 
farbowanie ich w naturalnych 

barwikach a potem 
oskrobywanie według wzoru było 

fantastycznym sposobem by 
zgromadzić na opowieści kobiety 

z całej rodziny.  

Pisanki odgrywały znaczną rolę, 
jako symbol płodności oraz 

utajonego i odradzającego się 
życia, dlatego właśnie kobiety 

zajmowały się ich 
przygotowaniem.  

 



 ks. Jan Twardowski 

Nie umiem być srebrnym aniołem - 

Ni gorejącym krzakiem - 

Tyle Zmartwychwstań już przeszło- 

A serce mam byle jakie. 

 

Tyle procesji z dzwonami - 

Tyle już alleluja - 

A moja świętość dziurawa 

Na ćwiartce włoska się buja. (…) 

 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam 

Jak złoty kamyk z procy - 

Zrozumie mnie mały Baranek 

Z najcichszej Wielkiej Nocy. 

 

Pyszczek położy na ręku - 

Sumienia wywróci podszewkę - 

Serca mojego ocali.  

 



Wielki Czwartek jest pierwszym dniem Triduum 
Paschalnego. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej 

biskup obmywa nogi dwunastu kapłanów na pamiątkę 
obmycia nóg swoim uczniom przez Jezusa. Pod 

koniec mszy ogołocony zostaje ołtarz i milkną dzwony 
do czasu Zmartwychwstania. 

 



Jeśli masz chwile smutne w swym życiu 

Powierz się Matce. 

Kiedy rozpacz rozdziera twe serce 

Ofiaruj się Jej. 

Matce, która pod krzyżem stała, 

Matce, która się z Synem żegnała 

Która uczyć cię będzie pokory, 

Cierpienie znieść ci pomoże. 

Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, 

Powierz się Matce. 

Gdy w twym sercu znów gości trwoga, 

Ofiaruj się Jej!   



W Wielki Piątek na pamiątkę 
ostatniej wędrówki Jezusa na 

Golgotę odbywają się uroczyste 
Drogi Krzyżowe, zakończone 

złożeniem ciała do grobu. Wiernych 
w tym dniu obowiązuje post. 

Dawniej w Wielki Piątek urządzano 
"pogrzeb żuru i śledzia". Po okresie 

długotrwałego postu  w dole 
zakopywano uprzykrzone postne 
potrawy. W niektórych regionach 

zakopywano również garnek                     
z popiołem symbolizującym smutek.  

 



Karol Wojtyła 

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej 

jesteśmy Kościołem? 

Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją: 

Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, 

Napełnia je wszystkie w głąb 

(wszystkie one czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?) 

Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. 

Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie.  

 



 

W Wielką Sobotę święcimy pokarm, który spożywamy przy 
świątecznym śniadaniu. Koszyki wielkanocne przystrojone 

bukszpanem, tradycyjnie muszą zawierać: 

jajka - symbol rodzącego się życia,  

chleb - symbol ciała Chrystusa, ale też dobrobytu i pomyślności,  

mięso i wędliny na znak, że kończy się post,  

chrzan, który symbolizuje gorycz męki Pańskiej,  

sól - istotę prawdy,  

ser - symbol pojednania człowieka z naturą,  

babkę - symbol umiejętności.  

Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji.  
 



Zbawienie przyszło przez krzyż, 

Ogromna to tajemnica. 

Każde cierpienie ma sens, 

Prowadzi do pełni życia. 

  

Jeżeli chcesz Mnie naśladować, 

To weź swój krzyż na każdy dzień 

I chodź ze Mną zbawiać świat. 

Dwudziesty już wiek. 

  

Codzienność wiedzie przez Krzyż, 

Większy im kochasz goręcej. 

Nie musisz ginąć już dziś, 

Lecz ukrzyżować swe serce. 

  

Każde spojrzenie na krzyż 

Niech niepokojem zagości, 

Bo wszystko w życiu to nic 

Wobec tak wielkiej miłości.  



Julian Tuwim 

 

Jeszcze się kiedyś rozsmucę, 

Jeszcze do Ciebie powrócę, 

Chrystusie... 

 

Jeszcze tak strasznie zapłaczę, 

Że przez łzy Ciebie zobaczę, 

Chrystusie... 

I taką wielką żałobą, 

Będę się żalił przed tobą, 

Chrystusie... 

 

Że duch mój przed Tobą klęknie 

I wtedy serce mi pęknie, 

Chrystusie... 



Wielka Niedziela - dzień Zmartwychwstania – 

jest najbardziej oczekiwanym i radosnym dniem. 

Dzwony na mszy rezurekcyjnej poprzedzają                             

uroczyste śniadanie. Rozpoczynają je                                           

wzajemne życzenia i dzielenie się jajkiem,                                      

podobne w swej formie i symbolice  

do bożonarodzeniowego łamania się opłatkiem. 

Specjalne miejsce na stole powinien zajmować 

baranek wielkanocny, który przypomina o tym, 

że Chrystus odkupił winy człowieka.             

 



Ernest Bryll 

 

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 

I wstał tak lekko z grobu, 

że na twarzach straży 

Nie było widać lęku i zdumienia 

Może nie zobaczyli nawet, 

że się świat odmienia 

 

Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 

Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 

I nie przepuścił tej nocy nikomu 

Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą 

Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 

Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 

Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli 

 



W Wielkanocny Poniedziałek obowiązuje śmigus–dyngus, czyli 

wzajemne oblewanie się wodą. Dawniej śmigus oznaczał uderzanie 

(smaganie) wierzbowymi witkami lub polewanie wodą. Dyngusem  

w postaci pisanki, słodyczy czy pieniędzy można było wykupić się od 

śmigusa. Polewanie wodą nawiązuje do pięknej idei, którą było 

obmycie się z grzechu i odrodzenie do nowego życia.  

 



Jezus zwyciężył, to wykonało się 

Szatan pokonany,  

Jezus złamał śmierci moc 

Jezus jest Panem, o alleluja, 

Po wieczne czasy                        

Królem królów jest. 

 

Jezus jest Panem  

Tylko Jezus jest Panem 

Jezus jest Panem 

On jest Panem ziemi tej.   

 



Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. 
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam radość oraz wzajemną 
życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha. 
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, 
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w 
przyszłość... 


