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Koszyczek
wielkanocny

Koszyk wielkanocny to część tradycji Świąt Wielkiej Nocy. Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów
narodził się w VIII wieku, choć w Polsce przyjął się dopiero w XIV.
Początkowo święcono wszystkie produkty, jakie znalazły się na stole. Księża odwiedzali więc domy.
Później święcenia przeniesiono do kościołów, a suto zastawiane stoły zamieniły się w symboliczne
koszyki. W różnych regionach Polski świąteczny koszyczek wygląda nieco inaczej, są jednak produkty,
które koniecznie powinny się w nim znaleźć – jeśli chcemy, by był zgodny z tradycją. W koszyczku
wielkanocnym nic nie jest bowiem przypadkowe - każdy produkt i każda potrawa ma swoją symbolikę.
baranek - symbol zwycięstwa życia nad śmiercią
jajko - znak odradzającego się życia
chleb - ciało Chrystusa
kiełbasa i wędlina - symbolizują dostatek, zdrowie i płodność
woda - znak przygotowania do nowego życia
sól - symbol oczyszczenia
ciasto - metafora umiejętności i doskonałości
chrzan - znak siły fizycznej i krzepy.

W koszyczku wielkanocnym powinien znaleźć się także bukszpan. Choć jest tylko ozdobą,
nawet on ma swoją symbolikę - oznacza radość i nadzieję na zmartwychwstanie.
Tradycyjny koszyk powinien być ozdobiony wyłącznie wstążką, bukszpanem i serwetką.

Warto kontynuować tradycję, i należy o niej
pamiętać. Jest bardzo ważnym elementem naszej
tożsamości.

Przyjemnie jest jednak poeksperymentować choć trochę z dekorowaniem koszyczka.
Zachowując tradycję, można spersonalizować swój koszyk, dodając do niego kolorowe
ozdoby, czekoladowe zajączki i pisanki, ozdabiając go kwiatami. Pamiętając o
najważniejszych elementach święconki, dodajmy także to, co sprawi nam radość i będzie
cieszyć oko.
Koszyczki o mniej tradycyjnym charakterze mogą także po prostu udekorować Wasz dom,
dodać uroku Waszemu świątecznemu stołowi. Puśćcie wodze fantazji i przygotujcie
własne koszyczki, posiłkując się naszymi propozycjami:
(źródło: https://archzine.net/feste/ostern/osterkoerbchen-basteln-diy-ideen-und-anleitungen/)

Kochani, życzymy Wam
pięknych Świąt Wielkanocnych,
niech towarzyszy Wam radość,
niech wokół Was i w Was samych rozkwita wiosna.
Obserwujcie, jak przyroda budzi się do życia,
oddychajcie pełną piersią coraz cieplejszym
wiosennym powietrzem, bawcie się, a święta
niech napełnią Was optymizmem i będą wspaniałym
czasem spędzonym w gronie rodzinnym–
wśród pięknych dekoracji, które sami zrobicie.
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