
Wielkanocne tradycje i zwyczaje ludowe. 
 

Wielki Czwartek  - w tym dniu w czasie Mszy św. księża obmywają stopy 12 mężczyzn na 
pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.   
Według tradycji ludowej – chłopcy wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami  (dzwony kościelne 
milczały, aż do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobre uczynki.  
Wielki Piątek – to dzień wyciszenia. 
W kościele nie ma Mszy św. (to jedyny taki dzień w roku), natomiast wierni gromadzą się przy 
grobie Jezusa: czuwają i modlą się.  
Dawniej piątkowe modlitwy były bardziej widowiskowe. Pojawiały się procesje grzeszników 
odzianych w worki żałobne, którzy kładli się krzyżem w kościele na podłodze i przepraszali za 
grzechy. 
Wielka Sobota - to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa, w tym dniu święci się ogień, 
wodę i ciernie.  Ogień symbolicznie spala to, co stare, a woda daje życie. 
Dawniej wodą skrapiano dom, by rok był spokojny. Podsycano ogień i wrzucano do niego 
leszczyny. Popiół rozrzucano w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście i dostatek.  
Niedziela Wielkanocna – świętujemy. 
Wstajemy bardzo wcześnie by pójść na Mszę św. zwaną rezurekcją. Niedziela to najważniejsze 
święto chrześcijańskie, nazywane dawniej Paschą.  
Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem i udekorowany liśćmi 
bukszpanu – a na środku stołu stawiamy figurkę baranka. 
Poniedziałek Wielkanocny - (lany poniedziałek, śmigus – dyngus) - to czas radości i zabawy. W 
tym dniu polewamy się wodą.  
Dawniej śmigus oznaczał tradycyjne smaganie wierzbowymi gałązkami dziewcząt po gołych 
łydkach  - oczywiście w formie zabawy.  
Dyngus – to inaczej wykup. Chłopcy chodzili od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew 
domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy.  
Dawniej chodzono po wsi z kogutem – symbolem sił witalnych i urodzaju.  
W Wielkanocny Poniedziałek święci się pola. Gospodarze wyruszają w procesji na pola święcą je 
palmami nasączonymi wodą.  
 Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja 
ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. 


