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SPOTKANIE 
Z 

NASZYM PATRONEM

Mane nobiscum, Domine! 
Zostań z nami, Panie!

 
                

                                              (por. Łk 24, 29) Jan Paweł II

   
    „… Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca, naucz nas słów i czynów
pokoju: pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią i przesiąkniętej
krwią tylu niewinnych ofiar;
   …obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności z
rzeszami, które jeszcze dzisiaj cierpią i umierają z nędzy i głodu, są
dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie, czy padają ofiarą
straszliwych klęsk naturalnych. W mocy Twojego
Zmartwychwstania niech i oni staną się uczestnikami nowego
życia. 
   Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie
trzeciego tysiąclecia! 
   Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny
postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które
są duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W
Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz
słowa życia wiecznego (por. J 6, 68). Mane nobiscum, Domine!
Alleluja!”
                                 Orędzie wielkanocne  "Urbi et orbi" (2005r.)
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WIELKANOC - ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

         Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Misterium Paschalne
Jezusa Chrystusa: Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie
zachowujące nicejskie wyznanie wiary. Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora
Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Okres Wielkiego Tygodnia jest czasem
ostatecznego przygotowania na Święta Wielkanocy. To przygotowanie ma nie tylko wymiar materialny, związany
ze sprzątaniem domu i przygotowywaniem świątecznych potraw, ale przede wszystkim wymiar duchowy. To
czas wewnętrznego przygotowania na Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa przez modlitwę i rekolekcje
wielkopostne.

          Wielki Tydzień rozpoczyna się w Niedzielę Męki Pańskiej, która w polskiej tradycji ludowej zwana jest
Niedzielą Palmową od obrzędu poświęcenia palm. W całej Polsce w tym dniu odbywają się także konkursy na
najwyższe i najpiękniejsze wielkanocne palmy. Jednym z najsłynniejszych konkursów jest ten odbywający się w
Lipnicy Murowanej. Kiedyś w Polsce Niedzielę Palmową nazywano „wierzbną” lub „kwietną”, ponieważ
tradycyjne palmy wykonywano z gałązek wierzby i bukszpanu, a następnie ozdabiano kwiatkami, mchem,
ziołami, kolorowymi piórkami. Poświęconą palemką biło się lekko domowników, by zapewnić im szczęście na
cały rok.

         Wielki Czwartek jest dniem upamiętniającym ustanowienie przez Jezusa Eucharystii w czasie Ostatniej
Wieczerzy. Tego dnia sprawuje się dwie Msze święte, jedną przed południem w kościele katedralnym, pod
przewodnictwem biskupa ordynariusza i drugą w każdym kościele parafialnym.  Msza sprawowana przez
biskupa nazywana jest Mszą Krzyżma. Ta nazwa pochodzi od obrzędu błogosławieństwa olei świętych. W
czasie tej Mszy całe prezbiterium zgromadzone wokół swojego biskupa, odnawia przyrzeczenia kapłańskie.
Drugą Mszę świętą odprawia się wieczorem na upamiętnienie Ostatniej Wieczerzy Jezusa z Apostołami. Po
mszy wieczornej przenosi się Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, gdzie jest przechowywany do
uroczystości wielkopiątkowych i na potrzeby chorych. Od tego momentu rozpoczyna się adoracja, która może
trwać kilka godzin lub do następnego dnia.

       Wielki Piątek jest dniem, w którym w szczególny sposób rozważa się Mękę Chrystusa. Najważniejszy
moment całych uroczystości wielkopiątkowych to adoracja krzyża. Po zakończeniu uroczystości, podobnie jak w
Wielki Czwartek, adoruje się Najświętszy Sakrament.

     Wielka Sobota jest dniem, w którym nie sprawuje się Mszy świętej. Przez cały dzień nawiedzamy Grób
Pański, adorujemy Najświętszy Sakrament. Tego dnia w polskiej tradycji kapłani na specjalnych nabożeństwach
błogosławią pokarmy na stół wielkanocny, chleb, jaja, wędlinę i sól. Wieczorem odprawiana jest msza Wigilii
Paschalnej, podczas której zapala się paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego
Chrystusa. Jest to również ostatni dzień Triduum Paschalnego, liczonego według kalendarza żydowskiego od
wieczora Wielkiego Czwartku do wieczornych nieszporów w Niedzielę. Świętowanie Wielkanocy rozciąga się na
kolejne osiem dni – oktawę wielkanocną, a szerzej na cały okres wielkanocny, trwający 50 dni, a którego
zakończeniem jest dzień pięćdziesiątnicy – Niedziela Zesłania Ducha Świętego. W tym okresie używa się w
liturgii białego koloru szat liturgicznych.
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SZKOŁA FARBOWANIA WIELKANOCNYCH PISANEK

WIELKANOCNY KOSZYCZEK

tradycyjna święconka

W polskiej tradycji potrawy przyjęło się święcić dopiero
w XIV wieku. Na początku świecono jedynie baranka z
chleba, ale z czasem zestaw potraw zmieniał się i
wzbogacał. W dobie romantyzmu ustalono kilka
symbolicznych składników obowiązujących po
współczesne czasy. Są to:

baranek – symbol zwycięstwa życia nad
śmiercią;
jajka – znak odradzającego się życia;
chleb – symbol ciała Chrystusa, pamiątka
Ostatniej Wieczerzy, wspomnienie rozmnożenia
chleba na pustyni, ma gwarantować dobrobyt,
pomyślność, sytość;
wędliny – znak dostatku, zdrowia i płodności;
woda – znak przygotowania do nowego życia;
sól – symbol oczyszczenia ;
chrzan – symbol siły fizycznej i krzepy,w święta
w ielk anoc ne chrzanu powinni skosztować
wszyscy domownicy, nie wyłączając dzieci, aby
przez cały rok ustrzec się bólu brzucha, zębów,
kaszlu;
wielkanocna baba – symbol zdolności i
gospodarności gospodyni.

      Najszybszy sposób na pisanki to użycie gotowych farbek do jajek. Przed użyciem takich farbek należy
jednak sprawdzić, czy mają atesty i czy zawierają barwniki spożywcze. Warto jednak zrezygnować z
gotowych produktów na rzecz naturalnych barwników. Oto kilka sprawdzonych propozycji.

        Róż to efekt działania soku z buraków. Do wody należy dodać pół filiżanki buraczanego soku.
        Zieleń uzyskamy, wrzucając do wody dużą garść szpinaku.
     Brąz lub pomarańczowy osiągniemy, dodając do wody łuski cebuli. Im dłużej w wywarze będą
zanurzane jajka, tym ciemniejszy stanie się ich kolor.
        Niebieskie jajka powstaną po zanurzeniu ich w wywarze z poszatkowanej czerwonej kapusty.

   Aby wybrane farbki były trwałe, należy dodać do wody wybrany składnik oraz dwie łyżki octu
spirytusowego. Następnie trzeba zagotować miksturę, włożyć do wywaru jeszcze ciepłe jajka ugotowane
na twardo. Wszystko należy odstawić na 30 minut (intensywność koloru pisanek zależy od czasu takiej
kąpieli). 
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ZRÓB TO SAM NA WIELKANOC

DIY

                                             Koniec z nudą! 
  W świątecznym wydaniu „Gimpressu” przedstawiamy wspaniałe
OZDOBY NA WIELKANOCNE JAJKA
 Co należy zrobić, aby ciekawie udekorować jajka do koszyka
wielkanocnego? Wystarczy wyciąć poniższe wzory i przykleić je do
jajek! Jedyne, czego potrzebujesz, to dwustronna taśma i nożyczki.
                                            Jakie to proste!
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KWIECIEŃ MIESIĄCEM KSIĄŻKI

23 kwietnia

    Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to
czytelnicze święto obchodzone przez UNESCO od
1995 roku. Ma na celu promocję czytelnictwa i
edytorstwa. Przypomina o zagadnieniach z zakresu
ochrony własności intelektualnej oraz praw
autorskich. 23 kwietnia to ważna data dla literatury
światowej. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de
Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański
Inca Garcilaso de la Vega. Na ten dzień przypada
również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych
pisarzy, np. Vladimira Nabokova czy Manuela Vallejo.
Pomysł organizacji Dnia Książki i Praw Autorskich
zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim
wydawca z Walencji, Vicente Clavel Andrés. 23
kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym
świętem narodowym, jako dzień patrona – Świętego
Jerzego. Zgodnie z długą tradycją, tego dnia w
Katalonii obdarowywano kobiety czerwonymi różami,
mającymi symbolizować krew smoka pokonanego
przez św. Jerzego. Z biegiem lat kobiety zaczęły
odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z
książek.

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”

Cycero

W 2017 ROKU CZYTAJCIE DZIEŁA 
JOSEPHA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO

  Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-
Korzeniowskiego ma być formą uczczenia 160-lecia
urodzin pisarza – autora takich powieści jak między
innymi „Jądro ciemności", „Lord Jim", „Smuga
cienia" czy „Tajny agent". 

Światowy Dzień Książki
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