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W wielkanocnym nastroju

Tulipan to kwiat przyjaźni, sym-
patii. Osoba, która go wręcza,
mówi: "lubię z tobą przebywać".

Co mówiąkwiaty?
Po zimowej szarości stęsk-nieni jesteśmy kolorów i za-pachu wiosny. Dlatego takchętnie obdarowujemy bli-skich kwiatami i z taką rado-ścią je odbieramy. Ale czywiemy, co mówią wiosennekwiaty?

Frezje oznaczają uznanie, ale
jednocześnie pewną nieufność.
Uchodzą także za kwiaty radości i
szczęścia.

Krokusy są natomiast oznaką
braku zaufania. Jeżeli je dosta-
niemy, ktoś bliski nie jest pewien
naszych uczuć i pyta o wierność.

Hiacynt uchodzi za kwiat miło-
ści i raczej nie daje się go obcym.
Wręczając go deklaruje się wier-
ność, przywiązanie lub przyjaźń.

To naprawdę pomysłowa ozdoba. Dużą płaską miskę wypełniamy
kamykami. Na warstwie kamieni ustawiamy skorupki jajek, do któ-
rych wkładamy kępki świeżych ziół. Na dno skorupek wlewamy
troszeczkę wody. Całość przyozdabiamy bukietem wiosennych
kwiatów. 

* Deszcz w Wielki Piątek napcha
każdy kątek. * W Wielki Piątek
dobry zasiewu początek.  * Pogoda
na Kwietną Niedzielę wróży uro-
dzaju wiele. * W Wielki Piątek zrób
początek, a w sobotę kończ robotę.
* W dnie krzyżowe Męka Boża,
wstrzymaj się od siewu zboża.

Przysłowia

Czy wiecie, że...
* Wyspa Wielkanocna zawdzięcza swoją nazwę temu, że została od-

kryta w Niedzielę Wielkanocną w 1722 roku.
* W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia Wielkanoc jest świętem

ruchomym. W roku 325 postanowiono, że Niedziela Wielkanocna będzie
obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni po 21 marca, czyli
pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Ta decyzja obowiązuje do dziś. 

* Jajko było symbolem życia już dla starożytnych Greków, Egipcjan i
Persów. 

* Pierwsze koszyki na święconki z wyglądu przypominały ptasie
gniazda.

* Co roku z okazji Wielkiejnocy na świecie produkowanych jest 90 mi-
lionów czekoladowych zajączków. Aż 76 proc. ludzi zaczyna ich jedzenie
od uszu.

* W Belgii świąteczna sobota nazywana jest cichą. Według tradycji w
tym dniu wszystkie dzwony "idą" na pielgrzymkę do Rzymu i dlatego w
żadnym kościele nie usłyszy się ich brzmienia. 

* W Bułgarii przeciętna rodzina maluje od 70 do 100 jajek. Pierwsze
jajko jest zawsze czerwone i poświęcone Matce Boskiej. 

Warto pamiętać, że dobór po-
traw w koszyku nigdy nie był przy-
padkowy. CHLEB we wszystkich kultu-
rach ludzkości był i jest pokarmem
podstawowym, niezbędnym do
życia. Gwarantował dobrobyt i po-
myślność. Wśród chrześcijan za-
wsze był symbolem nad
symbolami - przedstawia bowiem
Ciało Chrystusa. Jeżeli pieczono
wiele odmian chleba, do kosza kła-
dziono po dużej kromce każdego z
nich. Natomiast koniecznie po-
święcony być musiał być cały chle-
bek wielkanocny. W tym celu
specjalnie go przecież pieczono. JAJKO jest dowodem odradza-
jącego się życia, symbolem zwy-
cięstwa nad śmiercią. Tę
symbolikę rozpowszechnili w Pol-
sce niemieccy zakonnicy. Wywodzi
się ona z dawnego zakazu spoży-
wania jajek podczas wielkiego
postu. Jajka na stół powracały po-
nownie w czasie Wielkanocy. SÓL to minerał życiodajny,
dawniej posiadający moc odstra-
szania wszelkiego zła. Bez soli nie
ma życia. To także oczyszczenie,
samo sedno istnienia i prawdy.
Stąd twierdzenie o "soli ziemi", jak
to w Kazaniu na Górze powiedział
Chrystus o swoich uczniach. WĘDLINA zapewnia zdrowie i

Symbole święconki
Błogosławieństwo pokarmów, zwane powszechnie świę-conką, szczyci się długim rodowodem. Początki tego chrze-ścijańskiego obrzędu sięgają VIII wieku, w Polsce zaśpierwsze jego praktyki odnotowano w XVI stuleciu.

płodność, a także dostatek, bo
przecież nie każdy mógł sobie po-
zwolić na ten szczególny pokarm.
Kiedyś był to choćby plaster szy-
neczki, a od XIX wieku słynna pol-
ska kiełbasa.SER jest symbolem przyjaźni
zawartej między człowiekiem a si-
łami przyrody, a przede wszystkim
stanowi gwarancję rozwoju stada
zwierząt domowych. Ser jest bo-
wiem produktem mlecznym po-
chodzącym od krów, owiec i kóz.CHRZAN zawsze był starą lu-

dową oznaką wszelkiej siły fizycz-
nej, krzepy. Współdziałając z in-
nymi potrawami zapewniał im
skuteczność. CIASTO do koszyka ze świę-
conką weszło ostatnio jako symbol
umiejętności i doskonałości - za-
pewne głównie jako popis domo-
wych gospodyń. Ciasto
reprezentowane było głównie
przez wielkanocne baby, a nie-
udany wypiek był wielką kompro-
mitacją. Poza tym winien to być
zawsze wypiek własny, domowy, a
nie kupiony w ciastkarni. Wystar-
czy zwykła domowa drożdżówka.

Taka to była tradycja siedmiu
błogosławionych darów, znana w
Polsce wszędzie od wielu lat.
Współczesne uzupełnienia wielka-
nocnego koszyka są już dodatkami
bez znaczenia. 

Na kokardkę - tak najprościej
można zrobić świąteczną pisankę.
Wystarczy obwiązać jajka wstą-
żeczką i pisanki gotowe.


