On
Zmartwychwstał!
O WIELKANOCY SŁÓW KILKA

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela,
Zmartwychwstanie Pańskie, w prawosławiu: Pascha – najstarsze
i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające
Nicejskie Credo (wyznanie wiary w to, że Jezus Chrystus w swej naturze
boskiej jest współistotny Ojcu, 325r.).

Poprzedzający Wielkanoc
tydzień, stanowiący okres
wspominania
najważniejszych dla wiary
chrześcijańskiej wydarzeń,
nazywany jest Wielkim
Tygodniem.
Ostatnie trzy doby tego
tygodnia: Wielki Czwartek
(wieczór), Wielki Piątek,
Wielka Sobota i Niedziela
Zmartwychwstania znane
są jako Triduum Paschalne.

Triduum Paschalne

W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego triduum rozumie się jako
trzy etapy misterium Odkupienia. Etap pierwszy - pożegnalna
uczta, czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź ofiary, etap drugi
- wydarzenia Wielkiego Piątku zakończone śmiercią Chrystusa na
krzyżu, etap trzeci - spoczynek w grobie i zmartwychwstanie.

Chrześcijańskie Święta
Wielkanocne nawiązują do
Paschy - największej
uroczystości religii żydowskiej,
obchodzonej na pamiątkę
wyzwolenia Żydów z niewoli
egipskiej. Słowo Pascha
w tłumaczeniu na język polski
oznacza przejście - odnosi się
do przejścia Chrystusa ze
śmierci do życia, które
dokonało się w momencie
powstania z martwych
w Wielką Noc.

Niedziela wielkanocna rozpoczyna się już
w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją
Wigilia Paschalna, podczas której zapala się
paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje
zmartwychwstałego Chrystusa. Jest to również
ostatni dzień Triduum Paschalnego, liczonego
według kalendarza żydowskiego od wieczora
Wielkiego Czwartku do wieczornych nieszporów
w Niedzielę. Świętowanie Wielkanocy rozciąga się
na kolejne osiem dni – oktawę wielkanocną,
a szerzej na cały Okres wielkanocny, trwający
50 dni, a którego zakończeniem jest dzień
pięćdziesiątnicy – Niedziela Zesłania Ducha
Świętego. W 40. dniu (czwartek) obchodzona jest
uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa –
w Polsce przeniesiona jest na najbliższą niedzielę
zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
W tym okresie używa się w liturgii białego koloru szat
liturgicznych.
Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono,
że Wielkanoc będzie się obchodzić
w pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca.

Symbolika koszyczka
wielkanocnego

Zgodnie z polską tradycją w Wielką
Sobotę udajemy się do kościoła
z wiklinowymi koszykami w rękach,
by poświęcić pokarmy na
świąteczny stół.
Zwyczaj ten sięga VIII w., natomiast
w Polsce znany jest od XIV w. Kiedyś
szlachcic posyłał powóz konny po
kapłana, którym dobrodziej
przybywał do dworu, by poświęcić
cały stół. Obecnie obrzęd
święcenia potraw odbywa się
najczęściej w kościołach albo przed
nimi, na wystawionych stołach.
Do koszyka wkładano zawsze
pokarmy, które w pierwszy dzień
świąt podawane były „bez dymu”,
bo przygotowywano je wcześniej
i nie wymagały gotowania.
W Wielkanoc nie rozpalano bowiem
ognia pod kuchnią.

Baranek z chorągiewką
Znak Chrystusa Zmartwychwstałego.
Na chorągiewce jest umieszczony krzyż oraz
napis „Alleluja”, wyrażający radość ze
zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania
grzechu. Symbolika baranka ma głębokie
korzenie biblijne: w Starym Testamencie
w opisie ucieczki Żydów z Egiptu – gdy Izraelici
naznaczyli odrzwia swych domów krwią
spożytego baranka – czy w charakterystyce
Sługi Jahwe, w Nowym Testamencie, gdy
Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym,
a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia ludzi za
cenę własnej krwi. To także symbol łagodności,
niewinności i ofiary. Wierzono, że baranek
wielkanocny zapewni domownikom
przychylność sił natury i ochroni przed klęskami.

Jajko
Starożytny symbol nowego życia, przesiąknięty
w mitologii odniesieniami do czterech żywiołów:
skorupka – ziemia, błona – powietrze, żółtko –
ogień, a białko – woda. Jajko jest znakiem
początku życia i odrodzenia. Podobnie jak
baranek wielkanocny, oznacza triumf życia nad
śmiercią. Uchodzi także za metaforę życia
ukrytego oraz siły istnienia. 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. Zwyczaj malowania jaj wywodzi się
z pogańskiego święta Jare, rozpoczynającego
wiosnę, a swoją symbolikę mają tak zdobienia –
np. szlaczki oznaczają nieśmiertelność – jak
i barwy, np. brąz – pomyślność w rodzinie,
a czerń i biel – pamięć o zmarłych. Święconym
jajkiem dotykano zwierzęta domowe, by
uchronić je od chorób, a skorupki rozsypywano
wokół domu i zakopywano w narożnikach pola,
co miało zapewnić urodzaje.

Chleb
Pamiątka 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, co znalazło odzwierciedlenie
w modlitwie „Ojcze nasz”. To znak przeistoczenia
dokonanego w obecności apostołów w Wieczerniku
w Wielki Czwartek, uobecnianego w Eucharystii. Chleb jest
symbolem pomyślności, dostatku, obfitości i sytości,
a wyraża pragnienie przyjęcia Komunii św. Do koszyka ze
święconką wkładamy zazwyczaj kromkę chleba.

Wędlina
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. Ma zapewnić dobrobyt,
zdrowie i płodność. 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. Ale to także symbol
nieukształtowanej materii przemienionej w formę
doskonałą. 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.
Wierzono, że zapobiega nieszczęściom
i obezwładnia złe moce, więc dodano
go do święconki, by zapewnić pokój
w życiu rodzinnym.

Sól
Ten życiodajny minerał towarzyszy
człowiekowi od zarania dziejów.
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, samego sedna istnienia,
sił moralnych i duchowych,
oczyszczenia oraz prawdy. Wierzono,
że chroni przed chorobami i odstrasza
siły nieczyste.
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