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Holy Saturday 1p.m.            Blessing of the Easter Food Baskets 
(Swiecenie Pokarmow Wielkanocnych 1p.m.)

Blessing of the Easter Food Baskets on Holy Saturday or Easter morning is a 
tradition among Roman Catholic and Orthodox Christian Eastern Europeans. The 
tradition dates back to the XII century. Initially all food that people ate during the 
Easter was blessed. In modern times we bring a symbolic amount of food to Church 
to be blessed. 

Keep in mind that the food products are not random, and each of them has a 
symbolic meaning. Swieconka which is traditionally brought to Church in a small 
decorated basket on Holy Saturday and blessed by the priest who sprinkles holy 
water over it. The Easter breakfast on Easter Sunday traditionally starts with a 
prayer, good wishes and sharing of the food which has been blessed with the family 
members.  The white napkin that lines the basket represents the shroud of Christ.

 .The baranek (lamb) in butter, sugar (baranek wielkanocny), dough, Lamb is the 
sign of Christ, which Catholics call interchangeably with "Lamb of God". This 
refers to the victory of life over death and the redemption of sinners through the 
death of Jesus on the Cross on Good Friday.

 Egg as a lamb is a symbol of the triumph of life over death. It is also a sign of 
fertility and rebirth of life. Sharing it strengthens family ties. Painting the eggs 
comes from the pagan festival Jare, starting in spring.

 Bread represents the life given by God.

 Sausage or a piece of ham in a basket symbolizes health, fertility and prosperity 
for the whole family.

 Horseradish is primarily a sign of human strength. Also points to the bitterness of 
the Passion and Death, which was defeated by the sweetness of the 
Resurrection.

 Vinegar symbolizes the sour wine given to Jesus on the cross.

 Sweets suggest the promise of eternal life or good things to come.

  Salt is a symbol of simplicity of life as well as preserving from decay. 

 Green plants decoration - uses green for hope, boxwood is the hope of the 
resurrection of Christians and their eternal lives.

On Saturday evening at 7 p.m. in the Church a ritual blessing of fire and water and 
the Easter Vigil begins.
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Znaczenie Wielkanocnej Swięconki  

Błogosławieństwo wielkanocnych koszyków z żywnościa odbywa sie w Wielką 
Sobotę rano. Tradycja ta zachwala sie wśród katolikow i prawosławnych chrześcijan- 
wschodnich Europejczyków.  Tradycja sięga XII wieku. Początkowo błogosławiło sie 
wszystko to co sie spozywalo w czasie Wielkanocy. Należy pamiętać, że produkty 
żywnościowe nie są przypadkowe w koszyku Wielkanocnym, każdy z nich ma 
znaczenie symboliczne.

Swieconke która tradycyjnie przynosi sie do kościoła w koszyku jest błogosławiona 
przez kapłana, który kropi ja święconą wodą. Swieconke spozywamy podczas 
sniadania wielkanocnego w Wielka Niedzielę tradycyjnie zaczynac od modlitwy i 
dobrych życzen.

 Biała serwetka w koszku reprezentuje całun Chrystusa.

 Baranek  to znak Chrystusa, którego katolicy nazywają zamiennie 

"Barankiem Bożym". Figurka wykonana z ciasta lub chleba odwołuje się do 
zwycięstwa życia nad śmiercią oraz odkupienia grzeszników przez śmierć 
Jezusa na krzyżu w Wielki Piątek.

 Jajko tak jak baranek jest symbolem triumfu życia nad śmiercią. To również 
oznaka płodności i odradzającego się życia. Dzielenie się nim umacnia 
rodzinne więzi. Malowanie jaj Wielkanocnych wywodzi się z pogańskiego 
święta Jare, rozpoczynającego wiosnę.

 Chleb reprezentuje chleb życia dany przez Boga.

 Wędlina w koszyczku ma zapewnić zdrowie, płodność i dostatek całej rodzinie

 Chrzan to przede wszystkim oznaka ludzkiej siły, wskazuje również gorycz 
męki i śmierci, która została pokonana przez słodycz zmartwychwstania.

 Ocet symbolizuje kwaśne wino podane Jezusowi na krzyżu.

 Słodycze symbolizuja obietnicę życia wiecznego lub przyszłych dóbr

 Sól to symbol prostoty życia. Głównym jej zadaniem jest dodanie potrawom 
smaku oraz ochrona przed zepsuciem. Posiada również właściwości 
oczyszczające. Według pradawnych wierzeń odstraszała zło i siły nieczyste.

 Zielone roslinne ozdoby - zielony kolor odwołuje się do nadzieji, bukszpan 
to nadzieja chrześcijan na zmartwychwstanie i nieskończoność ich życia. 
Wierzbowe bazie według pradawnych wierzeń zapewniają nagrodę w Niebie.

W sobotę wieczorem przed kościołami jest błogosławieństwo ognia i wody, wtedy 
to Wigilia Paschalna sie rozpozaczyna.


