
Tradycje 
wielkanocne we 

Francji
   



Jak wygląda przerwa 
świąteczna we 
Francji?
We Francji przerwa 
świąteczna trwa dwa 
tygodnie. Dorośli zwykle 
biorą urlop i organizują 
rodzinne wyjazdy np. na 
Karaiby. Nikt nie 
przejmuje się tam 
nakrywaniem stołu 
białym obrusem i 
szykowania wielu potraw.



Akcje charytatywne

Co gdzie i jak?

Francuzi w okresie 
wielkanocnym urządzają 
różne akcje   charytatywne w 
centrach większych miast. 
Przy okazji wystawiając budki 
w których można kupić np. 
churrosy i naleśniki z nutellą.



Tradycje Religijne Oczywiście Francuzi związani z tradycją 
chrześcijańską obchodzą Wielkanoc jako 
najważniejsze święto w całym roku. W 
kościołach odbywają się msze i nabożeństwa 
związane z wydarzeniami Wielkiego Tygodnia. 
Najpiękniejsze kościoły Francji, takie jak 
katedra Notre-Dame czy bazylika Sacré-Coeur 
w Paryżu pełne są wiernych zgromadzonych 
celebracji drogi krzyżowej i na mszach niedzieli 
palmowej , wielkiego piątku  i niedzieli 
wielkanocnej .  W niedzielę palmową 
mieszkańcy Prowansji idą na procesje z 
palmami zrobionymi z gałązek drzewa 
oliwnego i krzewów laurowych. Wyglądają 
zupełnie inaczej niż polskie i często 
występują… w słodkiej postaci.  Niedziela 
Wielkanocna to dzień uroczystych rodzinnych 
obiadów, a dla dzieci atrakcji w postaci  
zbierania czekoladowych jajek ukrytych w 
domu i ogrodzie.



Czekoladowe jajka
W wielkanocny poniedziałek 
w całej Francji organizowane 
są dla dzieci tak zwane 
„polowania na czekoladowe 
jajka". Odbywają się one w 
ogrodach wokół prywatnych 
domów, ale często organizują 
je także merostwa, biura 
turystyczne lub 
stowarzyszenia handlowców. 
Zwyczaj ten związany jest z 
legendą.



Legenda głosi……..

 iż dzwony kościelne, które w 
Wielki Czwartek poleciały do 
Rzymu, by oznajmić śmierć 
Jezusa. Wracając o świcie w 
świąteczny dzień zrzuciły na 
ziemię czekoladowe jajka. Dlatego 
też dzieci w niedzielny poranek, 
szybko po wstaniu z łóżek, biegną 
do ogródka w poszukiwaniu 
czekoladowych niespodzianek.
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