
TEMAT 48: POKARMY W MOIM KOSZYKU WIELKANOCNYM 

   

 

 

 

 

Zastanów się i powiedz: 
-  Co  widzisz na ilustracji? 
– Gdzie ludzie idą z koszykami? 
W sobotę przed świętami zmartwychwstania idziemy do kościoła z koszykami, do których wkładamy 
różne pokarmy. Za chwilę dowiemy się, co znajduje się w koszykach. 
 
 

 
 
Baranek wkładany do koszyka może być zrobiony z cukru lub z ciasta. Baranek przypomina nam 
Jezusa, który umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał i żyje. Przypomina nam także, że Jezus oddał swoje 
życie z miłości do ludzi. 
 

 
 
Jajko, które wkładamy do koszyczka, oznacza nowe życie. Podobnie jak baranek wielkanocny, 
oznacza triumf życia nad śmiercią. . Kiedyś jaj nie spożywano przez cały Wielki Post i powracały na 
stoły dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi 
rodzinnych. 
 

 



 
Chleb przypomina nam o tym, abyśmy byli wdzięczni Bogu za pokarm. Jest pamiątką rozmnożenia 
chleba na pustyni, którym Jezus nakarmił swoich słuchaczy. Symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało 
Chrystusa – który powiedział o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie 
łaknął...” – i powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia. Prosimy o niego w  modlitwie „Ojcze 
nasz”. Chleb jest symbolem pomyślności, dostatku, obfitości i sytości, a wyraża pragnienie przyjęcia 
Komunii św. 
 

 
 

Wędlina to znak, że mija już czas długiego postu. Jest symbolem baranka, którego Izraelici zabijali       
i spożywali rodzinnie w święto Paschy. Przed laty, gdy mięso spożywano sporadycznie, bo było 
drogie, uchodziło za oznakę dostatku. Do koszyka ze święconką wkładamy zazwyczaj kawałek szynki 
albo kiełbasę. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Ciasto to oznaka kunsztu, więc najlepiej jeśli jest to wypiek domowy – babka czy mazurek – będący 
wyrazem naszych umiejętności. Jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach w czasie 
Wielkiego Postu i zwiastunem Królestwa Niebieskiego: „skosztujcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9). 

 

Chrzan-  ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest symbolem goryczy Męki Pańskiej, 
zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania. Oznacza tężyznę fizyczną, ludzkie siły i żywotność.  



 

Sól - ten życiodajny minerał towarzyszy człowiekowi od dawna. Nadaje potrawom smak, a dzięki 
właściwościom konserwującym chroni je przed zepsuciem. I dlatego Chrystus mówił, że jako jego 
uczniowie mamy być „solą ziemi”. Sól jest symbolem prostoty życia,  sił moralnych i duchowych, 
oczyszczenia oraz prawdy.  

Inne składniki święconki 

Składników święconki bywa więcej, a różnice wynikają z tradycji regionalnych. W koszykach pojawia 
się więc również: 

ser – oznaka harmonii między człowiekiem a siłami przyrody, 
pieprz – symbolizujący gorzkie zioła, 
naczynie z wodą – symbol Ducha Świętego, 
zajączek – kojarzony z płodnością i odrodzeniem przyrody, a że śpi ponoć z otwartymi oczami, więc 
to on miał pierwszy zobaczyć Zmartwychwstałego, 
kurczaczek – powiadano kiedyś, że Chrystus wstał z grobu „jak kurczę z jaja”. 
 
 
Wszystkie te pokarmy zanosimy w koszyczku do kościoła w świąteczną sobotę. 
Tam ksiądz je pobłogosławi, a my je spożyjemy w czasie świątecznego śniadania w niedzielę. 
Kiedy w święto zmartwychwstania spożywamy poświęcone pokarmy, to dziękujemy dobremu Bogu 
za zmartwychwstanie Jezusa i nowe życie. Jezus żyje i jest wśród nas, ponieważ bardzo nas kocha  
 i chce, abyśmy byli radośni i szczęśliwi. 
 
Zagadka 

NIESIESZ GO W SOBOTNI RANEK, 
JEST W NIM JAJKO I BARANEK. 
(Koszyk) 
Zapraszam do zabawy: 

www.kolorowankionline.net/kurczaki-i-jaja-wielkanocne 


