
SYMBOLE
WIELKANOCNE

 JAKIE SĄ I CO OZNACZAJĄ?

SYMBOLE LITURGICZNE1.

PASCHAŁ

 
WODA

Woda to życie, symbolizuje odrodzenia ducha i ciała, zmartwychwstania,
ale także oczyszczenia. Woda wypełnia nasze ciało i duszę, bez niej

umieramy. Jesteśmy od niej zależni każdego dnia. Bez wody nie
moglibyśmy żyć. Nasze ciało także pragnie wody, dzięki niej jesteśmy

czyści. Wodą Ducha jest łaska Chrystusa, czyli studnia bez dna.

Jest to duża świeca z wosku pszczelego. Zapalana jest w
Wigilię Paschalną na czas Okresu Wielkanocnego.
Symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Płomień świecy to symbol rozproszenia mroku przez
Chrystusa.  

PALMA
WIELKANOCNA

Jest to gałązka palmy lub wierzby najczęściej ozdobiona
suszonymi roślinami. Palma upamiętnia wjazd Jezusa do

Jerozolimy. Jest zanoszona do kościoła i święcona w Niedzielę
Palmową. Po poświęceniu należy zanieść ją do domu, którego

domownicy są od tej pory chronieni płaszczem łaski. 
 

https://gotujmy.pl/woda-w-organizmie-czlowieka,artykuly-wyposazenie-kuchni-artykul,3490.html


OLEJOLEJ
Wykorzystywany podczas liturgii do namaszczenia ołtarza i

przedmiotów kultu. Olej namaszczenia jest symbolem mocy i
działania Ducha Świętego. Symbolizuje natchnienie, pasję i

odpowiedzialność. Jest wyrazem błogosławieństwa Boga oraz
darów Ducha Świętego.  

 

2.SYMBOLE ŚWIĘCONKOWE 

BARANEK
 Znaczenie tego symbolu wiąże się z wieloma motywami biblijnymi.

Baranek symbolizuje czystość, niewinność, a także pokorę i
posłuszeństwo. Symbolizuje dobrowolne poświęcenie Jezusa na krzyżu,
odkupienie grzechów i nagrodę w postaci zaproszenia na Ucztę Pańską.
Był również symbolem ofiary całopalnej w Nowym Testamencie. Często

towarzyszy mu chorągiewka wielkanocna.  
 

JAJKA
W trakcie śniadania wielkanocnego po odmówionej modlitwie

poświęcone jajko należy podzielić między członków rodziny, złożyć
życzenia i zjeść. Jajko wielkanocne symbolizuje nowe życie, odrodzenie i

płodność. Odnosi się bezpośrednio do zmartwychwstania Jezusa-jest
symbolem nowego życia. 

  
CHLEB

Niemal na całym świecie oznacza dostatek i pokarm
niezbędny do życia. W kulturze chrześcijańskiej jest

alegorią Ofiary Chrystusa, której początek miał
miejsce podczas Ostatniej Wieczerzy. 

 



MIĘSO IMIĘSO I
WĘDLINYWĘDLINY

  

Jest to zwyczaj wywodzący się z dawnej tradycji ludowej, wedle której
mięso świadczyło o majętności i dobrobycie. Było też trudno dostępne,

a wędliny jedli głównie przedstawiciele wyższych sfer. Poświęcenie mięsa
i wędlin miało gwarantować dostatek. 

 

Jako przyprawy uznawane traktowane są jako dostatek. Są też przejawem
gościnności. Chrzan dodatkowo oznacza siłę fizyczną i zdrowie. Symbolizuje

również gorycz związaną z męką Jezusa na krzyżu. 
 

O soli pojawia się również wzmianka w Nowym Testamencie. W religii
chrześcijańskiej przedstawiają cierpienie Chrystusa oraz odnoszą się do słów

Jezusa "sól ziemi", które wypowiedział na Kazaniu na Górze.  
 

SÓL, PIEPRZ I CHRZAN

BABKA
 

Symbol umiejętności i doskonałości. Nawiązuje również do
przyjaźni człowieka z przyrodą, który do wykonania ciasta

czerpie dary natury.   
 

BUKSZPAN    
 

Jest to roślina, która rośnie cały rok i zawsze jest zielona.
Dlatego przypisano jej symbolikę odrodzenia i życia

wiecznego.  
 



 3. SYMBOLE NA ŚNIADANIU 
WIELKANOCNYM

ZAJĄCZEKZAJĄCZEKZAJĄCZEK
Symbol nadchodzącej wiosny, odrodzenia oraz płodności i

szczęścia. Zając wielkanocny jest również symbolem ofiary dla
Boga, dlatego przypisuje mu się również szlachetność.  

 
Jest stałym elementem Świąt Wielkanocnych. Często pojawia

się w postaci cukru, czekoladowych figurek oraz figurek
dekoracyjnych.

 

Podobnie jak zajączek wielkanocny, symbolem świąt jest
kurczaczek wielkanocny. Symbol nowego życia, odrodzenia.
Nawiązuje do zmartwychwstania Jezusa. Oznacza również

radość i szczęście, daje początek czegoś nowego i nadzieję. 
 
 
 

    
 

Symbolizuję łąkę i skojarzenie z rajem. Przypisuje
się jej moment zmartwychwstania i życie wieczne.

W zależności od regionu na stole zamiast
rzeżuchy pojawia się pszenica lub owies. 


