
Chleb lub pascha 
 

Symbolizuje ciało Chrystusa.  

Dawniej zamiast chleba święcono wyłącznie paschę 

(paska). Pascha to wypiek złożony z mąki (pszennej, 

żytniej lub gryczanej), drożdży (lub zakwasu), imbiru, 

liści bobkowych i szafranu. Wypiek ten można 

udekorować krzyżem lub koroną cierniową wykonaną 

np. z gałązek. Zwyczajowo pascha miała kształt okrągły. 

Pascha jest symbolem Chrystusa jako chleba życia. 

 

 

 

Jajka wielkanocne - kolorowe 

pisanki, wydmuszki, 

kraszanki, wyklejanki itp. 

 

Jajko jest symbolem początku, nowego, odradzającego 

się życia, narodzin oraz zmartwychwstania. 

 



Sól i pieprz 
 

Sól symbolizuje oczyszczenie, jest symbolem trwałości, 

nieśmiertelności oraz ochrony życia ludzkiego 

(osobistego i społecznego) od rozkładu i popsucia. Tak 

jak sól zabezpiecza pokarmy, które ludzie spożywają, 

tak też zabezpiecza zdrowie duchowe ludziom oraz 

całemu społeczeństwu. Sól jest również symbolem 

gościnności oraz przymierza między człowiekiem  

a Bogiem. Soli przypisuje się również właściwości 

lecznicze zatem jest ona również symbolem 

nawrócenia oraz oczyszczenia serca. 

Pieprz symbolizuje gorzkie zioła, które Żydzi dodawali 

do pikantnego sosu w kolorze cegły, zwanego charoset. 

Maczali w nim kawałki paschalnego baranka na 

pamiątkę ciężkiej niewolniczej pracy przy produkcji 

cegły w Egipcie. 

 

 

 

 

 



Kiełbasa i wędliny  
 

Symbolizują dostatek, dobrobyt, płodność i zdrowie.  

 

 

 

 

Ser 

 

Ser jest symbolem przyjaźni między człowiekiem  

a zwierzętami domowymi. 

 

 

 

Chrzan 
 

Chrzan jest znakiem siły fizycznej i krzepy.  

Kiedyś rozpoczynano śniadanie wielkanocne od 

zjedzenia całej laski chrzanu, po to, aby ustrzec się od 

bólu zębów oraz dolegliwości żołądkowych. 

Symbolizuje akt pokonania goryczy męki Chrystusa. 



Babka wielkanocna (ciasto) 

 

Babka wielkanocna jest symbolem umiejętności oraz 

doskonałości. Tradycyjnie powinien być to wypiek 

własny, a nie kupiony. 

 

 

 

 

Baranek wielkanocny 
 

Symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. 

Baranek wielkanocny jest symbolem Baranka Bożego, 

ofiary. Chrystus umarł na krzyżu za grzechy ludzi. Swoją 

śmierć przyjął pokornie jak baranek. Stąd też  

w Chrystusie upatrujemy prawdziwego baranka 

wielkanocnego. 

 

 

 

 



Woda 

 
Znak przygotowania do nowego życia.  

Woda jest symbolem Ducha Świętego. Duch Święty 

obmywa nas z win, grzechu. Woda zatem jest 

symbolem nowego narodzenia człowieka oraz życia. 

  

 

 

 

Masło 
 

Jest symbolem dobrobytu.  

 

 

 

 

 



 

Ocet 

 

Jest symbolem potu oraz łez wyrażający ciężki los 

synów Abrahama w Egipcie. 

 

 

 

 

Koszyczek wielkanocny  
 

Powinien być wykonany z wikliny i wyścielony białą 

serwetką. Jego uchwyt można opleść białą koronką lub 

kolorową wstążką. Najlepsza ozdoba to bukszpan, który 

też ma swoją symbolikę - oznacza radość i nadzieję na 

zmartwychwstanie.  

 

 

 

 

 


