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    W tym świątecznym
wydaniu przeczytacie 
o naszych zwyczajach,
które praktykujemy 
z okazji Wielkanocy :)

       Strona 5 poświęcona jest duchowemu      
 aspektowi tych Świąt, czyli jak powinniśmy  
 przeżywać Triduum Paschalne. Na stronie 4
znajduje się ankieta na temat tego co wkładamy
do koszyczka oraz kilka informacji o czym
zapomnieć nie można :)

 Ten numer oferuje również
 porady na temat tego co 
powinno znaleźć 
w wielkanocnym koszyczku 
oraz pomysły na 
przyozdobienie jajek.
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ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE W NASZYCH DOMACH

Wiosenne porządki: Dawniej początek wiosny był idealną okazją do wielkich
porządków. Sprzątało się mieszkania, malowało domy, robiło się świąteczne
dekoracje i przyozdabiało nimi pomieszczenia. Nadal panuje zwyczaj sprzątania
domu tuż przed Wielkanocą. Wedle starego zwyczaju, wszyscy domownicy muszą
przyłożyć się do porządków.

       Malowanie jaj: Każdy region naszego kraju ma swój
charakterystyczny sposób ozdabiania jaj. Są one symbolem
pomyślności oraz rodzącego się życia. Stanowią bardzo ważny
element Wielkanocy.

Święconka: Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało
tego dnia poświęcić koszyczek. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu
Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post).
Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez
słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol
narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia
święcono też wodę.

  Niedziela Wielkanocna: W Wielką Niedzielę nie może
zabraknąć stołu przykrytego białym obrusem. Na śniadanie
zazwyczaj są: żurek, biała kiełbasa, pasztety, pieczenie oraz
szynki. Konieczne są również wielkanocne ciasta, takie jak
mazurki czy babki.

Lany Poniedziałek: czyli śmigus - dyngus, polega na
wzajemnym oblewaniu się wodą. Dawniej obowiązywało także
uderzanie się wierzbowymi gałązkami (tzw. śmigus). Aby uniknąć
śmigusa, można było wykupić się pisankami, słodyczami lub
pieniędzmi. To właśnie jest tzw. dyngus.

Szukanie zajączka: Wyrazem wielkanocnej radości rodziny
może być po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana
szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. Ten
zwyczaj przywędrował do nas całkiem niedawno zza zachodniej
granicy.
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Pisanki:
1. Drapanki - jajka pokrywamy farbką, w której następnie wydrawujemy
wzorki. Inny sposób: malujemy wzorki woskiem, jajko pokrywamy farbką i
zdrapujemy wosk.
2. Kraszanki - jajka malujemy w kolorowe wzorki.
3. Oklejanki - jajka oklejamy wełną, kordonkiem czy kolorywymi
karteczkami, albo materiałam.
4. Ażurki - wymagają dużo pracy. Należy najpierw wyciąć z papieru
ażurkowy wzór i nakleić na jajo. Bardziej wymagająca metoda zaleca by na
szydełku zrobić miniserwetkę i okeić nią jajko.

Pisanki, kraszanki, jajka malowane.. :) Zastanawiacie się jak w tym roku
przyozdobić jaja? Oto kilka podpowiedzi.

2.1.

3.
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Ankieta-Co wkładamy do koszyczka
wielkanocnego?
Wielkanoc już niebawem i jak co roku pójdziemy do Kościoła poświęcić koszyczki, lecz czy
pamiętamy by wszystko się w nim znalazło? Według przeprowadzonej ankiety w naszym Gimnazjum
pamiętamy o większości, ale nie o wszystkim. W tej części przedstawimy jej wyniki i jednocześnie
listę rzeczy, które powinniśmy poświęcić. Na pewno nieodłączną częścią Wielkanocy
są pisanki symbolizujące nowe życie 
i o tym nie łatwo zapomnieć. Podobnie z chlebem i solą, co ciekawe zdarza nam się zapomnieć
o pieprzu, który również powinien znaleźć się w koszyczku. Podobna sytuacja co z solą i pieprzem
jest odpowiednio z chrzanem i buraczkami czerwonymi- o nich też zapominamy. Warto pamiętać
także by włożyć kawałek babki wielkanocnej i kiełbasy, która symbolizuje dostatek, zdrowie i
płodność. Według wyników ankiety, najczęściej zdarza nam się zapomnieć o maśle, czyli ważnym
dodatku do chleba- tylko 9% ankietowanych wspomniało o nim odpowiadając na pytanie. A co
z ozdobami? Przede wszystkim bukszpan i czekoladowe zwierzątka. Niewiele mniej procent  zyskał
znany wszystkim baranek cukrowy. Na liście znalazły się także niejadalne ozdoby-zwierzątka-
baranki, kurczaczki, zajączki itp. Wszystko to przykryte ozdobną chustką podnoszoną na czas
święcenia. Tak przygotowany koszyczek z pewnością zdobędzie uznanie naszych mam i babć, co
jest bardzo ważne w te jakże rodzinne święta.  JZ, OL

.. ... .
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                 Jak duchowo przygotować się do Świąt Wielkanocnych? 

Wielki Czwartek przypada w Wielkim Tygodniu, 3 dni przed Wielkanocą.
Wieczorem rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. W kościele katolickim jest
obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i
Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.
Nazywana jest ona Mszą Krzyżma, ponieważ podczas niej poświęcane są nowe
oleje przeznaczone do namaszczeń: podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu
kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. W trakcie tej mszy odbywa się
odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

Wielki Piątek – dzień Wielkiego Tygodnia upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa
na krzyżu. Kościół łaciński nie sprawuje liturgii eucharystycznej to w sensie
duchowym do obchodów wielkopiątkowych zaliczana jest Msza Wieczerzy
Pańskiej.Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi,
wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Tego dnia obowiązuje post
ścisły. W Wielki Piątek odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W Kościele
Katolickim dzień ten może wypaść pomiędzy 20 marca a 23 kwietnia. 

Wielka Sobota - kolejny dzień tygodnia, poprzedzający Zmartwychwstania. Jest to
dzień wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin
rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w kaplicy zwanej Grobem
Pańskim.Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Wielka
Sobota jest jedynym dniem bez sakramentu Eucharystii.

Wielkanoc (Niedziela Wielkanocna) - Niedziela wielkanocna rozpoczyna się już w
sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją Wigilia Paschalna, podczas której
zapala się paschał.  Po porannej mszy katolicy zasiadają do uroczystego śniadania
wielkanocnego. Składają sobie życzenia i dzielą się święconką. Na stole znajduje się
wszystko, co zostało dzień wcześniej poświęcone w kościele, świąteczne ciasta i
pierwsze wiosenne kwiaty. 
Dziś Wielką Niedzielę spędza się najczęściej w gronie rodziny, podobnie, jak Wielki
Poniedziałek.

Poniedziałek Wielkanocny (Lany Poniedziałek) – drugi dzień świąt Wielkanocy.W
polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów wodą inne osoby. Polewanie wodą
nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym
budzeniem się przyrody do życia i co roku odnawialnej zdolności ziemi do
rodzenia.Tradycją Poniedziałku Wielkanocnego na wsiach było (i jest do dzisiaj w
niektórych regionach południowej Polski) robienie psikusów sąsiadom. Zamieniano
bramy, na dachach umieszczano narzędzia rolnicze, chowano wiadra na wodę.
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            Rozwiązanie konkursu 
            na kartkę świąteczną :)

.

Spośród wszystkich dostarczonych do redakcji kartek wybraliśmy osiem
zwycięskich projektów.
Nagrody zdobyli: WYRÓŻNIENIA - Zuzanna Oczkowska IIIc, Kinga Komenda IIIb; 
III m - Mariola Praszkiewicz Ia, Sylwia Wcisło IIIc; II m - Paulina Regdos IIb, Kinga
Luty Ie, I m - Miriam Rusztowic IIIc, Aleksandra Psica IIIb. Gratulujemy !

.
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