
Symboliczny Gest
Zapraszamy wszystkich parafian, aby podczas 

śniadania wielkanocnego oprócz odczytania fragmen-
tu słowa Bożego, wspólnej modlitwy i składania sobie 
życzeń,  pokropili całą rodzinę i dom wodą święconą 
na znak przyjętego chrztu świętego, który daje nam 
prawdziwe życie.

Wydarzenie parafialne
Śniadanie wielkanocne
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Woda, która daje nowe życie

Przygotowanie do wydarzenia: 
W Wielką Sobotę podczas święcenia pokarmów głoszona będzie 
katecheza przygotowująca do wydarzenia parafialnego.
Wyjaśnienie gestu:
Przez chrzest do prawdziwego życia - Liturgia odnowienia chrztu 
św. w Wigilię Paschalną prowadzi nas do poranka wielkanocnego 
i wieści - Chrystus zmartwychwstał!
Śniadanie wielkanocne jest obrazem wspólnoty, która dzieląc się 
poświęconym pokarmem przeżywa radość zmartwychwstania 
Chrystusa. On nas zaprasza do pełniej jedności ze Sobą, bramą do 
tej jedności jest przyjęty chrzest święty.
Liturgia domowa:
Wraz z listem otrzymamy wkładkę z Liturgią Domową podczas 
śniadania wielkanocnego. Wodę święconą będziemy mogli pobrać 
podczas święcenia pokarmów w Wielką Sobotę.



Pożyteczne informacje
Czym jest woda święcona?

Woda święcona jest znakiem przypominającym sakrament chrztu świętego, 
poprzez który zostaliśmy wszczepieni w Kościół i staliśmy się dziećmi Boga 
samego. Używanie jej więc w kościele czy w domu ma ten sens, byśmy sobie 
przypominali o naszej najgłębszej tożsamości i nią żyli. Woda święcona, często 
używana w rytuałach liturgicznych, zasadniczo odwołuje się do wody chrztu 
świętego, za pomocą której staliśmy się dziećmi Bożymi.

Wchodząc do kościoła, jako Domu Bożego, sięgamy dłonią do kropielnicy  
i czynimy znak krzyża dla przypomnienia sobie, kim jesteśmy i dla Kogo tu przy-
chodzimy. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy częścią wspólnoty dzieci Bożych. 
Jest to prosta forma odnowienia przymierza chrzcielnego i warto świadomie czynić 
te gesty. Wchodząc do świątyni, wspominamy moment, gdy zostaliśmy włączeni 
w Kościół. Prosimy Boga, by usunął z naszego serca to, co przeszkadza nam 
w pełnym spotkaniu się z Nim w domu modlitwy.

Poświęcenie domu i domowników.
Kościół błogosławi rzeczy: mieszkanie, przedmioty, pokarmy itp., ale właści-

wym adresatem błogosławieństwa jest zawsze człowiek. Przedmioty mają jedynie 
pomóc, „pośredniczyć” w osobowym spotkaniu Bosko – ludzkim. Pokropienie jest 
znakiem spotkania z Bogiem, podobnie gdy np. oglądamy zdjęcie naszych bliskich 
– uczucia, jakie się rodzą nie są związane z danym zdjęciem, ale skierowane są 
do osób, które fotografia przedstawia. Takie pojmowanie obrzędu pokropienia 
wodą święconą chroni przed magicznym traktowaniem pobłogosławionych rzeczy, 
patrzeniem na nie jak swego rodzaju amulety czy talizmany.

Tradycja katolicka obejmuje korzystanie z wody święconej, poświęconych 
medalików, figur, obrazów, ikon, różańca, szkaplerzy, święconej soli i oleju. Mo-
żemy korzystać z sakramentaliów w celu uzdrawiania i zapewnienia opieki Bożej. 
Ważną rzeczą jest jednak, by pamiętać, iż to Jezus uzdrawia i chroni. 

Zaproponowany gest podczas wydarzenia parafialnego pokropienia rodzi-
ny i domu wodą święconą podczas śniadania wielkanocnego wpisuje się więc 
w bogatą tradycję Kościoła.

Świadectwa 
W moim rodzinnym domu, wśród różnych obrzędów związanych ze święta-

mi Wielkiej Nocy, był również zwyczaj pokropienia nas domowników i całego 
domu wodą święconą przyniesioną  z kościoła w Wielką Sobotę. W Niedzielę 
Wielkanocną po powrocie z kościoła ze Mszy św. rezurekcyjnej i przygotowa-
niu śniadania wielkanocnego, zbieraliśmy się przy stole, i po modlitwie mój 
Tata dokonywał pokropienia nas wszystkich wodą święconą i składał nam 
życzenia, a następnie  święcił cały dom. Potem dzieliliśmy się poświęconymi 
pokarmami. W naszym domu również pielęgnujemy ten zwyczaj. Mój mąż tak 
samo dokonuje pokropienia wodą święconą, nas domowników i całego domu. 
Cieszę się z tego wydarzenia.

Krystyna

W Wielką Niedzielę po rezurekcji wracaliśmy do domu na wspólne śnia-
danie wielkanocne. Był to radosny moment dla całej rodziny.  Świętowanie 
zaczynało się od tego, że najstarsza osoba w rodzinie – u nas to był dziadek 
- wychodził na podwórze i kropił wodą święconą całe gospodarstwo. W domu 
gromadziliśmy się wszyscy – dziadek kropił wodą wszystkich domowników,  
a najbardziej obficie nas – dzieci, potem dorosłych i całe mieszkanie. 

Potem była krótka modlitwa i zanim było dzielenie się jajkiem dziadek 
składał nam krótkie życzenia świąteczne. Podawał każdemu z nas do zjedzenia 
cząstkę jajka. 

Przypominam sobie, że babcia szła na czuwanie w Wielką Sobotę na noc 
i wracała do domu dopiero w Niedzielę wielkanocną rano. Jak wspominała te 
chwile, to często mówiła: To były święta!

Bożena

Echo minionego wydarzenia - wypowiedzi z oceny wydarzenia 
Chciałam jak najlepiej wywiązać się z zaproponowanego gestu, 

by podjąć kontakt z chrześniakami. Więc zadzwoniłam do wszystkich 
i rozmawiałam z każdym. Najwięcej radości sprawiła mi rozmowa 
z chrześniakiem, z którym dawno się nie widziałam, bo mieszkają bardzo 
daleko. Miałam trochę oporu czy zadzwonić, ale w końcu to zrobiłam.

Bardzo się ucieszył, poopowiadał mi o swojej rodzinie, jak żyją i bardzo 
dziękował mi za telefon. Pomyślałam sobie jak dobrze, że w naszej parafii 
robimy takie wydarzenia, dzięki którym możemy doświadczyć tyle radości, 
chociaż by przez zwykłą rozmowę. 

Parafianka

Wy mówicie:
Do czego potrzebna mi woda święcona?
A Ja wam powiadam: 
Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, 
i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich wa-
szych bożków. Ez 36, 25 


