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Co wkładamy do koszyczka
wielkanocnego?

      
Pisanki wielkanocne

Początki Wielkanocy
czyli historia świąt...

 Tradycyjną ozdobą
wielkanocną są
pisanki
wielkanocne,
nazywane też
kraszankami.
Pisanki można
malować
własnoręcznie, 
   lub  przyklejać
naklejki. Pisanki
można również
zabarwić czerwoną
kapustą, łupinami
cebuli lub innymi
naturalnymi
składnikami. rudi

rudi

Święto Wielkanocy rozwinęło się już po
okresie Nowego Testamentu. W
oryginalnych pismach nie ma nawet
wymienionej jego nazwy. Trzeba się
zastanowić, ile jest prawdy w samej
prawdzie, ile ze słów świętych jest
naprawę ich własnymi słowami. Z drugiej
strony święta to radość, wspólnota. W
wierzeniach celtyckich i starogermańskich
czczono w tym wielkanocnym czasie
Eostrę, ostarę, czas bogini wiosny, świtu i
płodności. Zwyczaj malowania jajek
wywodzi się ze starożytności.

                                                    Rudi

W Wielką Sobotę tradycją jest święcenie koszyczka
wielkanocnego.
Do koszyczka wielkanocnego można włożyć:

Chleb - podstawowy produkt, symbolizuje ciało
Chrystusa 
Jajka- drugi najważniejszy po chlebie produkt, jest
znakiem odradzającego się życia 
Baranek - symbol zwycięstwa życia nad śmiercią 
Kiełbasa i wędliny - symbolizują dostatek, płodność i
zdrowie 
Ser - oznacza przyjaźń między człowiekiem a
zwierzętami domowymi 
Sól - symbolizuje oczyszczenie 
Ciasto - symbolizuje umiejętności i doskonałości 
Chrzan - jest znakiem siły fizycznej i krzepy 
Masło - symbol dobrobytu 
Czarny pieprz- symbol  zioła, które Żydzi dodawali do
czerwonego sosu zwanego „charoset”. 

                         
                                                                         Rudi

jajka
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   Święta Wielkanocne
      w krajach Europy

 Austriacy też świętują...

                           Włochy
Włoska Wielkanoc różni się od polskiej pod
wieloma względami. I tak, w niektórych
regionach Włoch Wielki Piątek jest nazywany
dniem smutku, gdzie na znak żałoby po
śmierci Chrystusa, dzwony wszystkich
kościołów milkną, aż do Wielkiej Niedzieli. W
niektórych regionach Włoch, organizuje się
wówczas procesje z figurami. W dawnych
obrządkach stosowano również tradycję
ubierania się na czarno, na znak żałoby po
śmierci Chrystusa. W nocy z Wielkiej Soboty
na Wielką Niedzielę, obchodzi się "veglia
pasquale" - czuwanie paschalne, które jest w
pewnym stopniu odpowiednikiem polskiej
"rezurekcji". Wielka niedziela rozpoczyna się
obfitym śniadaniem, w którego skład
wchodzą wędliny i jajka. Głównym posiłkiem
dnia, wręcz symbolicznym momentem dla
włoskich rodzin, jest wielkanocny obiad. Na
włoskich stołach przeważają potrawy z
baraniny, cielęciny czy koziego mięsa,
podawane z młodymi ziemniakami i
smażonymi karczochami.            (stagot)

                                Norwegia
Przypadająca na wiosnę Wielkanoc jest dla wielu
Norwegów świętem o wiele ważniejszym niż Boże
Narodzenie. Okres trwający od Niedzieli Palmowej do
pierwszego dnia świąt nazywany jest w Norwegii
spokojnym tygodniem. W Wielki Piątek atmosfera
zaczyna być bardziej świąteczna, w wielu
miejscowościach organizowane są drogi krzyżowe. W
Wielką Sobotę dzieci  tradycyjnie  szukają w
ogródkach czekoladowych jajek ukrytych tam przez
wielkanocnego zająca. W Niedzielę Wielkanocną
Norwegowie zasiadają razem ze swoimi rodzinami do
śniadania. Tak jak w Polsce jajka królują na
świątecznych stołach. 

koszyki

jadą wozy, jadą

W Austrii nie święci się jajek, za to ulubioną zabawą
wielkanocną jest tłuczenie pisanek. Dwa jajka uderza
się bokami lub czubkami. Wygrywa ten, którego
pisanka postaje nienaruszona. W Niedzielę
Wielkanocną dzieci szukają koszyczków ze
słodyczami, które wypełnił Wielkanocny Zajączek. Na
wielkanocnych stołach króluje strudla z malowanym
jajkiem. Jest dużo mięsa i piwa warzonego specjalnie
na tę okazję, a po południu tradycyjny tort i kawa. W
wielu regionach Austrii istnieje zwyczaj zapalania
wieczorem ognia wielkanocnego. Ta tradycja wywodzi
się jeszcze z palenia ognia wiosennego w czasach
pogańskich. W Tyrolu pali się ognie wielkanocne nawet
na szczytach Alp. W Karyntii ogień przekazuje się z
domu do domu. Do wielkich atrakcji Świąt należą
jarmarki wielkanocne, na których można kupić pisanki i
palemki.                 (stagot)
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             Faszerowane jajka
Na początku gotujemy 6 jajek na
twardo. Gdy będą ugotowane i
zimne zdejmujemy z nich skorupkę
i łyżeczką wyciągamy żółtka, które
w misce łączymy z groszkiem
konserwowym. Rozcieramy na
gładką masę i doprawiamy.
Następnie łyżką gotową masę
nakładamy do białek. Smacznego!

jajka

               Najlepsze potrawy wielkanocne 
                        na naszych stołach

       Wielkanocne babeczki
 40 g mąki, 120 g cukru pudru,
łyżeczkę proszku do pieczenia,
szczyptę soli i 50 g miękkiego
masła ubijamy mikserem na
małych obrotach do uzyskania
„piaskowej” konsystencji.
Dolewamy 60 ml i miksujemy dalej.
Dodajemy  1 jajko, pozostałe 60 ml
mleka i aromat cytrynowy,
miksujemy. Przekładamy ciasto do
formy wyłożonej papilotkami lub
formy silikonowej i wstawiamy do
pieca nagrzanego do 170 stopni na
20-25 min. Po upieczeniu
przekładamy babeczki na kratkę do
całkowitego wystygnięcia. Gotowe!
Świetnie prezentują się na
wielkanocnym stole i w koszyczku
ze święconką. Gorąco polecam. 

   Pascha wielkanocna w nowej
odsłonie

 100 g masła roztapiamy z 100 g
czekolady deserowej. Dodajemy
kakao (40 g), 500 g zmielonego
twarogu. Dokładnie mieszamy. Na
końcu dodajemy posiekane i
podprażone orzechy (100 g),
skórkę otartą z jednej cytryny i 100
g żurawiny. Trochę orzechów i
żurawiny możemy zostawić do
udekorowania paschy. Powstałą
masę przekładamy do miski
wyłożonej folią spożywczą i
wkładamy do lodówki na całą noc.
Kolejnego  dnia dekorujemy ciasto.
50 g czekolady mlecznej
roztapiamy z 2 łyżkami oliwy z
oliwek i dokładnie mieszamy.
Paschę dekorujemy według
własnego pomysłu. Smacznego!

 Żurek babci
Gotujemy dwa litry wody. Do
wrzątku wrzucamy 600 g białej
kiełbasy, 2 ząbki czosnku
przeciśnięte przez praskę, liść
laurowy, 4 ziarenka ziela
angielskiego i trzy suszone grzyby.
Po 20 minutach kiełbasę
wyjmujemy i odkładamy na bok.
Otrzymany wywar odcedzamy za
pomocą sita. Suszone grzyby
odkładamy na bok. Do wywaru
dodajemy zakwas na żur.
Przyprawiamy majerankiem, solą i
pieprzem. Gotujemy na wolnym
ogniu. 4 ugotowane i obrane jajka
kroimy w ćwiartki. Kiełbasę i grzyby
również kroimy w dowolny sposób.
Żurek podajemy na ciepło w
wielkanocny poranek. Smacznego!

Babeczki czekoladowe
W misce mieszamy 250 g
mąki,200 g cukru,3 g kakao i 5 g
proszku do pieczenia. W drugim
naczyniu łączymy 230 g mleka,
110 ml oliwy z oliwek i 2 jaja.
Składniki mokre wlewamy do
składników suchych, mieszamy.
Ciasto wylewamy do
wysmarowanych masłem foremek i
pieczemy 20 min. w temp. 200°C.
Babeczki studzimy. 100 g
czekolady kruszymy i
rozpuszczamy w kuchence
mikrofalowej. 200 g masła
miksujemy na puszystą masę, cały
czas mieszając przesiewamy 50 g
cukru pudru, 15 g kakao i dodajemy
stopniowo czekoladę. Krem
umieszczamy w worku
cukierniczym i zdobimy babeczki.
Dekorujemy startą  czekoladą oraz
orzechami włoskimi. Gotowe!

 5 jaj ubić na jednolitą masę z 3/4
szkl. cukru. W osobnej misce
zmieszać ze sobą  pół szkl. mąki
pszennej, 1 szkl. mąki
ziemniaczanej oraz 2 łyżeczki
proszku do pieczenia, a następnie
przesypywać do ubitych jaj i
dokładnie wymieszać. W garnku
roztopić jedną  margarynę, a
następnie stopniowo wlewać ją do
ciasta i wymieszać. Ciasto
pieczemy w piekarniku  nagrzanym
do 180 stopni przez około 40
minut. 
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Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

To pamiątka męki, śmierci i pogrzebu Jezusa.
Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego - dramatycznym
dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy
nie jest sprawowana Msza św. W Kościele jest sprawowana:
-liturgia słowa
-adoracja krzyża
-komunia święta
-przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego
Jest to dzień postu ścisłego.

Wielka Sobota kończy Triduum Paschalne - to ostatni z trzech dni,
przygotowujących chrześcijan do święta Zmartwychwstania. To nadal
moment zadumy, wyciszenia i pokornego oczekiwania na ponowne
nadejście Chrystusa. Jest to dzień ciszy i skupienia. W tym dniu odbywają
się:
-obrzędy święcenia pokarmów
-adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim
-uroczysta Msza Św. poprzedzona liturgią światła (poświęcenie ognia,
zapalenie Paschału, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

Rozpoczyna się mszą Wieczerzy Pańskiej, jest to pamiątka ostatniej
wieczerzy Jezusa z uczniami i ustanowienia Eucharystii. Potem
następuje: liturgia słowa, obrzęd umywania nóg, liturgia Eucharystyczna,
przeniesienie Najświętszego sakramentu do kaplicy adoracji. 
W wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczynają się obchody męki, śmierci  i
Zmartwychwstania - wieczorem rozpoczyna się Triduum sacrum, to
znaczy jeden trzydniowy obchód męki, śmierci i Zmartwychwstania
Pańskiego. W tym dniu w naszym kościele na bocznym ołtarzu powstaje
dekoracja, która zdobi świątynię aż do niedzieli wielkanocnej.

Ołtarz

Warta przy Grobie

Obrzędy ognia

kg
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