
Wielki Czwartek 
 

Wielki Czwartek to święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę ustanowienia 

sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Przypada w Wielkim Tygodniu, 3 dni przed Wielkanocą. 

 W tym dniu milkną kościelne dzwony, które według wierzeń ludowych odpędzały 

demony i pioruny. Na znak żałoby zastępują je kołatki.  

Od tego dnia przez sześć kolejnych dni nie można było prać kijanką, rąbać drzewa, młócić i 

prząść.  

Na pamiątkę umycia nóg apostołom przez Chrystusa, biskupi, a wcześniej królowie i magnaci 

obmywali nogi dwunastu nędzarzom. Gest ten, w niektórych parafiach obecny do dziś, jest znakiem 

chrześcijańskiej pokory i braterskiej miłości. 

Jedną z tradycji ludowych było  palenie kukły Judasza. Polegało ono na tym, że najpierw 

przygotowywało  się wielką kukłę z napisem Judasz Zdrajca. Następnie jeszcze przed wschodem 

słońca wieszało się ją na drzewie, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli ją oglądać. Wczesnym 

południem wybrany z tłumu ludzi sędzia odcinał kukłę, która była wleczona po całej wsi. Na koniec 

była podpalana i wrzucana do wody.   

Powszechnym zwyczajem były postne biesiady. Z czasem urządzanie uczt interpretowano 

jako pamiątkę nawiązującą do Ostatniej Wieczerzy Pańskiej.  

Dziś zwyczaje związane z Wielkim Czwartkiem znikły niemal zupełnie. Ograniczamy się do 

pójścia na nabożeństwo w kościele rozpoczynające Triduum Paschalne.  

 

 

 

 

                                          Wielki Piątek  

Na wsi dzień ten przejmował ludzi większym smutkiem niż w mieście. Gospodynie czyniły ostatnie 



przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. 

Ciągle przychodzili biedni, a odmowa jałmużny w Wielki Piątek traktowana była jako grzech. 

 

W tym dniu starsi nic nie jedli, a dzieci dostawały po pajdzie chleba. W Wielki Piątek nie wolno było 

pracować w polu, ale za to w gospodarstwie było do wykonania wiele czynności. Kobiety siały w 

ogródkach warzywa i kwiaty. Aby drzewa dobrze rodziły gospodarze obwiązywali pnie słomą, trzęśli 

nimi albo smagali zielonymi gałązkami. 

 

W Wielki Piątek kończono przygotowania do świąt i malowanie pisanek. Najstarsze pisanki na świecie 

pochodzą z Mezopotamii. Natomiast w Polsce pierwsze wzmianki o malowaniu pisanek można 

znaleźć w kronikach Wincentego Kadłubka. 

 

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego. Dla wiernych jest to dzień zadumy i refleksji. 

W tzw. ciemnicy, gdzie wystawiony jest Najświętszy Sakrament cały dzień można modlić się i 

rozważać mękę Chrystusa. Wieczorem w kościołach odbywa się liturgia Męki Pańskiej. Ma głęboką 

symbolikę. Na początku ksiądz-celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem, a wierni klęczą w 

ciszy. Nabożeństwo rozpoczyna się liturgią słowa - czytany jest opis Męki Pańskiej według św. Jana. 

Po kazaniu następuje Adoracja Krzyża. Wszyscy wierni podchodzą do krzyża, całując rany wiszącego 

na nim Jezusa. Pomimo, iż nie jest to msza św., udzielana jest Komunia św. Po zakończeniu liturgii 

Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji - tzw. 

Grobu Pańskiego. Wierni mogą tam modlić się przez całą sobotę. 

 

 



Wielka Sobota  

  

Wielka Sobota to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia. Jest to również trzeci   
i ostatni dzień Triduum Paschalnego. W Kościele katolickim charakteryzuje się 
wyciszeniem i oczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa.  

  
Jak obchodzimy Wielką Sobotę?  

W Wielką Sobotę w Kościele katolickim nie są odprawiane msze święte. Zamiast 
tego dokonywany jest obrzęd poświęcania pokarmów, które spożywane są 
podczas śniadania w Niedzielę Wielkanocną.  

 
 

 
 
 
 



Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela, 
Zmartwychwstanie Pańskie 
 
 
 
 Najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie.  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
jest wspominana w ciągu roku liturgicznego poprzez świętowanie niedzieli. Jak się wyraził 
Jan Paweł II w liście Dies Domini, niedziela jest „paschą tygodnia, podczas której świętujemy 
zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego 
stworzenia i początek «nowego stworzenia» .  

Sobotnia Wigilia Paschalna rozpoczynała uroczystą procesją Wielkanoc. Dawniej przy 

dźwiękach dzwonów, o północy, wyruszała procesja z figurą Zmartwychwstałego 

Jezusa i śpiewano uroczyste Alleluja. Niesiono zapalone pochodnie, które 

symbolizowały światło zmartwychwstania – nowy dzień. Nasze babcie przynosiły 

wówczas do domów zapalone świece, które stawiano na znak, że w tym domu 

Chrystus Zmartwychwstał. Starym też zwyczajem było pozdrawianie się. Już od 

Wigilii Paschalnej do Wniebowstąpienia, chrześcijanie pozdrawiali się 

słowami: Chrystus Zmartwychwstał! A odpowiadali: Prawdziwie Zmartwychwstał! 

Dziś, w większości parafii w Polsce Rezurekcja - msza Zmartwychwstania 

odprawiana jest w Niedzielę Wielkanocną o świcie. Dlaczego? Powód był prosty. 

Ludzie, którzy uczestniczyli w Wigilii Paschalnej najczęściej nie przychodzili na msze 

w niedzielę. Dlatego rozdzielono Wigilię Paschalna od Rezurekcji i obecnie Chrystus 

jakby dwa razy zmartwychwstaje (w sobotę śpiewa się uroczyste alleluja i zwiastuje 

noc Zmartwychwstania, a w niedziele rano powtarza się to ponownie). Niegdyś też 

przestrzegano, aby nie spóźnić się na tę mszę. Kto na nabożeństwo zaspał, ten nie 

miał prawa jeść święconego. Kara to była sroga, gdyż o przysmakach wielkanocnych 

marzono przez cały Wielki Post. Wierni trzykrotnie obchodzą kościół. Procesji 

towarzyszy bicie dzwonów. 

Zwyczaje wielkanocne: jajka 



Tradycje wielkanocne 

Obowiązkowa obecność jajek w te Święta jest sprawą 

niepodlegającą dyskusji. Wielkanoc bez nich to jak Boże 

Narodzenie bez choinki, są bezdyskusyjnym symbolem, który 

pierwszy przychodzi na myśl. Jajko to symbol wieczności, 

nieśmiertelności i nieprzemijalności człowieka.  

To także początek nowego życia, zgodnie z pewnym obyczajem do 

kołyski nowonarodzonego dziecka wkładało się jajko jako symbol 

rozpoczęcia czegoś nowego, powstania nowego człowieka. Jajko 

jest też symbolem wiosennego przebudzenia się przyrody.  

Warto zwrócić uwagę na popularne kiedyś turlanie jajek, i 

odciągnąć swoje dzieciaki od komputera. Turlanie jaj po pochyłej 



powierzchni, najlepiej na łące, znane było na wschodzie Polski. 

Pomalowane jajka turla się kolejno, a które zostanie trafione, jego 

właściciel wygrywa to jajko, monetę lub cukierka. Zwyczaj ten miał 

odwrócić od chłopów nieurodzaj i wspomóc wzrost trawy.  

Inną zabawą związaną z jajkami jest stukanie się pisankami. Czyja 

skorupka pęknie, ta osoba naturalnie przegrywa. A stawka jest 

wysoka, bowiem idzie o szczęśliwy rok do kolejnej Wielkanocy! 

Inną zabawą było również zakopywanie jajek przez dorosłych w 

okolicy domostwa. Dzieci miały odszukać ukryte jaja, a potem 

wymienić je na kołacze czy inne smakołyki. 

Zapomnianą już tradycją jest tzw. pogrzeb żuru, który tradycyjnie 

spożywano przez cały okres postu, od Środy Popielcowej. W ostatnie 

dwa dni postu wylewano demonstracyjnie garnek z żurem, aby 

przygotować się na specjały gospodyń. W niepamięć odeszło 

widowiskowe wieszanie śledzia, czyli kolejnej bardzo często 

spożywanej potrawy zamiast mięsa w okresie postu. Śledzia 

przybijano do drzewa za karę, iż tak długo gościł na talerzach 

domowników. 

Jak każde polskie święta, Wielkanoc poprzedzona jest starannymi 

przygotowaniami do uczty smaków. Po długim okresie postu, 

oczyszczony człowiek może liczyć na bogactwo dań na polskim 

stole. Kołacze i mazurki oraz baby, tradycyjnie piecze się już na kilka 

dni przed świętami, odkładając je potem do zamkniętej na klucz 

spiżarni.  



Ozdobione migdałami, bakaliami keksy, marcepanowe słodkie ciasta i 

baby wielkanocne definitywnie kończą wspomnienia o diecie.  

Najważniejszym posiłkiem podczas Wielkanocy jest 

naturalnie śniadanie, gdzie spożywa się poświęcone potrawy. Posiłek 

rozpoczyna zwyczaj dzielenia się poświęconym jajkiem, podobny w 

swej formie i symbolice do bożonarodzeniowego łamania się 

opłatkiem. Na stole kiedyś gościł zimny bufet - jajka, galarety z 

mięsa i warzyw, wędliny. Obok tych specjałów często znajdowało 

się pieczone prosię z pisanką w pysku, półmiski z mięsiwem, 

szynką, kiełbasą białą parzoną i pieczonym drobiem. 

Przygotowanie stołu nie musi być nadto wymyślne. Wystarczy biały, 

wykrochmalony obrus, przybrany bukszpanem i baziami, jak robiono 

to przez dziesiątki lat. Specjalne miejsce na stole powinien 

zajmować baranek wielkanocny, który przypomina o tym, że 

Chrystus odkupił winy człowieka.  

 

 

Poniedziałek Wielkanocny nazywany także Lanym Poniedziałkiem 

wiąże się ze znanym od wieków zwyczajem śmigusa-dyngusa.  

Śmigus głównie polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po 
nogach i oblewaniu się zimną wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z 
brudu i chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. Na śmigus nałożył się 
zwyczaj dyngusowania (dyngowanie), dający możliwość wykupienia się 
pisankami od podwójnego lania. Dyngus związany był z folklorystycznymi 
praktykami Słowian poświęconym ekspedycji. Polegał na odwiedzaniu 
znajomych i przypadkowych osób. Wizytom zazwyczaj towarzyszył 
poczęstunek, bądź darowizna z zaopatrzeniem na drogę.  



 

 

Co jeszcze wiemy o Wielkanocy? 

 

Przekonaj się, rozwiązując quiz:  

 

https://samequizy.pl/co-wiesz-o-wielkanocy-2/ 

W materiale wykorzystano wiadomości ze stron internetowych oraz oparte na własnych 

doświadczeniach. 

https://samequizy.pl/co-wiesz-o-wielkanocy-2/

