
116

57. Święconka – na początek śniadania wielkanocnego

1. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Rozłączenie duszy z ciałem.
2. Najważniejsze święto chrześcijańskie. 
3. Kolor szat liturgicznych używany w Wielkim Poście. 
4. Cierpienie Jezusa.
5. …… wieczne, odzyskaliśmy je dzięki zmartwychwstaniu Jezusa.
6. Góra, na której został ukrzyżowany Jezus.
7. Ogród, w którym Jezus modlił się przed męką.
8. Wypłynęła z przebitego boku Jezusa.
9. Umiłowany uczeń Jezusa, trwał przy Nim pod krzyżem.

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki, i odczytaj, w jakim celu błogosławi 
się w Kościele przedmioty – również święconkę. 

„Błogosławienie  ……………  jest okazją do wychwalania  ……………  za  ……………, 

o których dana rzecz przypomina. Jest także  ……………,  aby przedmiot, który jest 

……………………,  zawsze przypominał o Bogu i Jego  …………………  oraz aby Bóg 

człowieka otaczał  ……………………” (Ceremoniał wspólnoty parafi alnej).

3. Podczas błogosławienia pokarmów kapłan modli się słowami zamiesz-
czonymi poniżej. Podkreśl na czerwono wymienione w tekście pokarmy, 
a na zielono – wydarzenia biblijne.

„Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogo-
sław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś 
lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przy-
gotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. 

rzeczy, Boga, prośbą, błogosławiony, dobroci, dary, opieką

Sprawdź swoją wiedzę

Pokarmy, które wkładamy do koszyczka 

wielkanocnego, to:

a) jajka, chleb, sól, wędlina, chrzan i ciasto,

b) makaron, pasztet, musztarda,

c) tort, salami, ketchup i cebula.
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Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław 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 nowego życia, aby-
śmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie 
radością 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).

4. W wyznaczone miejsce w koszyczku wpisz nazwy pokarmów święconych 
w Wielką Sobotę. Następnie połącz je z wyjaśnieniem ich symboliki. 

5. Ułóż rebus przedstawiający jedną z tradycji wielkanocnych:

a) święcenie pokarmów, b) procesja rezurekcyjna i Msza Święta, c) dzielenie się jajkiem, 
d) składanie życzeń, e) śniadanie wielkanocne.

Chrystus – „chleb żywy”

przyjaźń między człowie-
kiem a siłami przyrody

zwycięstwo nad 
goryczą męki Jezusa

umiejętność i doskonałość

nieśmiertelność, ochrona 
przed zepsuciem

dostatek, bogactwo 
i dobrobyt

zwycięstwo życia 
nad śmiercią
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