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57Święconka – na początek śniadania 
wielkanocnego

W każdej chrześcijańskiej rodzinie w Wielką Sobotę przygotowu-
je się pokarmy i zanosi do kościoła, aby kapłan je pobłogosławił. Na 
temat błogosławieństwa Kościół naucza:

„Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga i modlitwą 
o Jego dary. (…) Kościół udziela błogosławieństwa, wzywając imie-
nia Jezusa i czyniąc zazwyczaj święty znak krzyża Chrystusa”.

(Katechizm Kościoła katolickiego, 1671)

„Błogosławienie osób jest najpierw dziękczynieniem Bogu za miłość, 
jaką tym osobom okazuje, a także wypraszaniem dla nich wszelkich dóbr, 
jakich potrzebują”.

„Błogosławienie rzeczy jest okazją do wychwalania Boga za dary, o któ-
rych dana rzecz przypomina. Jest także prośbą, aby przedmiot, który jest 
błogosławiony, zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci oraz aby Bóg 
człowieka otaczał opieką”.

(Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu  
Polski, Ceremoniał wspólnoty parafialnej, n. 593, 595)

Modlitwa o błogosławieństwo jest powierzeniem się opiece Boga. Bło-
gosławić można osoby, miejsca oraz różne przedmioty.

Początki obrzędu błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny 
sięgają VIII wieku, a w naszym kraju odnotowano ten zwyczaj w wieku 
XIV. Najpierw święcono tylko pieczone-
go baranka, następnie dodawano kolejno 
ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, 
ciasto i wino oraz jajka. Dobór pokar-
mów nie był przypadkowy, a Boże dary 
wkładane do koszyczka mają symbolicz-
ne znaczenie. 

Jajko jest symbolem nowego życia, to 
znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. 

Chleb to podstawowy pokarm, gwa-
rantował dobrobyt i pomyślność; symbol 
Jezusa – „chleba żywego, który zstąpił 
z nieba” i Komunii Świętej.

Sól to życiodajny minerał, bez którego 
nie ma życia; to także symbol nieśmiertel-
ności i ochrony przed zepsuciem. 

Wędlina zapewnia zdrowie i dostatek. 
Od XIX wieku jest to najczęściej słynna 
polska kiełbasa.

odkryć tajemnice
Pielęgnując tradycje wiel
kanocne, wyznajemy wiarę 
w zmartwychwstałego Chry
stusa i Jego obecność wśród 
nas.
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Chrzan w tradycji ludowej oznaczał wszelką siłę i fizyczną krzepę; 
symbolizuje zwycięstwo nad żalem, jaki towarzyszył męce Jezusa. 

Ciasto w koszyku ze święconką pojawiło się ostatnie, jako symbol 
umiejętności i doskonałości; reprezentowane było głównie przez wielka-
nocne baby.

(oprac. na podst.: Na świątecznym stole)

Ważne miejsce w koszyku zajmu-
je baranek z chorągiewką, który jest 
symbolem Chrystusa Zmartwych-
wstałego. 

Kapłan podczas obrzędu błogosła-
wienia pokarmów modli się:

„Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nie-
ba i w Komunii Świętej dajesz życie 
światu, pobłogosław ten chleb i wszel-
kie świąteczne pieczywo na pamiątkę 
chleba, którym nakarmiłeś lud słucha-
jący Ciebie wytrwale na pustkowiu, 
i który po swym zmartwychwstaniu 
przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. 

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, po-
błogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na 
pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś 
z apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby 

chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie 

nasze, pobłogosław te jajka, znak no-
wego życia, abyśmy dzieląc się nimi 
w gronie rodziny, bliskich i gości, mo-
gli się także dzielić wzajemnie rado-
ścią z tego, że jesteś z nami. Daj nam 
wszystkim dojść do wiecznej uczty 
Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz 
na wieki wieków”.

(Obrzęd błogosławieństwa pokarmów 
wielkanocnych) 

Błogosławieństwo pokarmów jest uwielbieniem Boga oraz dziękczynie-
niem za dary, które od Niego otrzymujemy. To także prośba, aby chleb 
i inne potrawy służyły nam każdego dnia – jako pokarm. 

Wśród nas żyje wiele osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Po-
moc potrzebującym jest także formą przygotowania się na świętowanie 
zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego przed Świętami Wielkanocny-
mi pomagamy ubogim przez zbiórki żywności w wielu kościołach i su-
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permarketach. Organizowane 
są też śniadania wielkanocne 
dla bezdomnych i samotnych 
i różnego rodzaju akcje Cari-
tas, np. „Jałmużna Wielko-
postna”.

Módl się
„Panie Jezu (…) prosimy Cię, daj nam 
z wiarą przeżywać Twoją obecność mię-
dzy nami podczas świątecznego posiłku 
w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy 
mogli się radować z udziału w Twoim 
życiu i zmartwychwstaniu. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen”.

Zastanów się
– Jakie pokarmy wkłada się do koszyczka w twojej rodzinie? 
– Czym rozpoczyna się śniadanie wielkanocne w twoim domu? 
–  Jakie znaczenie ma dla ciebie wspólny posiłek w czasie Świąt 

Wielkanocnych?

Zapamiętaj
Zwyczaj dzielenia się jajkiem i składanie sobie życzeń w czasie śnia-
dania wielkanocnego to wyraz naszej radości ze zmartwychwsta-
nia Chrystusa, który jest obecny wśród nas. Spożywając śniadanie 
wielkanocne w rodzinnym gronie, wyrażamy nadzieję, że kiedyś 
wszyscy spotkamy się w niebie na uczcie Chrystusa.

Zadanie 
1.  Napisz, jakie tradycje wielkanocne są pielęgnowane w twojej 

rodzinie.
2.  Ułóż życzenia, które złożysz swoim najbliższym podczas śniada-

nia wielkanocnego.
3.  W modlitwie podziękuj Jezusowi za zmartwychwstanie, dzięki 

któremu możemy się spotkać na uczcie w niebie.

Czy wiesz, że...
Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego to największe i naj
ważniejsze święto chrześci
jańskie.


