Wielkanoc

Wielkanoc – czas zadumy i refleksji

Czas pędzi nieubłaganie, czego każdy z nas doświadcza na co dzień. Nie tak dawno
zasiadaliśmy do wigilijnego stołu, a tu kolejne święta za pasem. Te wiosenne święta kojarzą
nam się przede wszystkim z pisankami, śmigusem – dyngusem i przyjemnymi spotkaniami w
gronie rodziny i znajomych.

W Kościele Wielkanoc jest czasem przeżywania na nowo męki Chrystusa oraz
współuczestniczenia w największej tajemnicy naszej wiary – cudzie zmartwychwstania. Wierni
spotykają się na nabożeństwach w okresie Wielkiego Postu, którego zwieńczeniem jest Wielki
Tydzień. To czas zadumy i refleksji. Odpowiedni moment ku temu, by zatrzymać się i
zastanowić nad własnym życiem.

Najmłodszym Święta Wielkiej Nocy kojarzą się zwłaszcza ze święceniem pokarmów. Ta
tradycja istniała już w VIII wieku. W Polsce początki tego obrzędu sięgają XIV stulecia. Najpierw
święcono tylko pieczonego baranka. Z czasem w wielkanocnym koszyku znalazły się inne dary,
z których każdy posiadał inną symbolikę.

Baranek to znak Chrystusa, odwołuje się do zwycięstwa życia nad śmiercią oraz odkupienia
ludzkich grzechów przez śmierć Jezusa na krzyżu w Wielki Piątek.
Jajko jest oznaką płodności i odradzającego się życia. Malowanie świątecznych pisanek
wywodzi się z pogańskiego święta Jare, rozpoczynającego wiosnę.
Wędlina w koszyczku ma zapewnić zdrowie, płodność i dostatek całej rodzinie.
Chleb to znak przemiany, jaka dokonała się podczas Wielkiego Czwartku, kiedy to Chrystus
przemienił swoje ciało w chleb częstując nim swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Jest
symbolem pomyślności oraz dobrobytu.
Ciasto do koszyka ze święconką dodano najpóźniej, jako symbol umiejętności i doskonałości.
Bardzo ważne w tradycji jest to, aby ciasto przygotować samodzielnie.
Chrzan to przede wszystkim oznaka ludzkiej siły.
Sól symbolizuje prostotę życia. Dawniej wierzono, że ma moc odstraszania zła i sił nieczystych.
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Oprócz potraw, w świątecznym koszyku powinny znaleźć się bazie oraz bukszpan. Ich zielony
kolor odwołuje się do nadziei. Bukszpan to nadzieja chrześcijan na zmartwychwstanie i
nieskończoność życia. Z kolei wierzbowe bazie, według pradawnych wierzeń, miały zapewnić
nagrodę w Niebie.

Po uroczystym poświęceniu pokarmów rodzina zasiada do wspólnego posiłku, podczas którego
dzieli się święconką i składa sobie życzenia.
Wielkanocne święta niosą z sobą coś bardzo cennego – radość ze zwycięstwa Jezusa nad
śmiercią. Są to święta dające nadzieję na lepsze jutro. Musimy pamiętać o tym, co było, realnie
patrzeć na to, co teraźniejsze, ale jednocześnie spoglądać w przyszłość z wiarą, że możemy
coś zmienić, że to, co najlepsze jeszcze przed nami. Właśnie tego życzymy wszystkim u progu
nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

pragniemy złożyć życzenia

radości, optymizmu i pokoju serca oraz

świąt spędzonych w prawdziwie wiosennym nastroju,

w gronie kochającej rodziny i serdecznych przyjaciół
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