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Wielkanoc 2020 inna niż wszystkie. Początkowo świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego trwało cały
tydzień, zaś od końca XI w. obchody te ograniczono do trzech dni, by ostatecznie zarządzenie papieskie
z 2. połowy XVIII w. skróciło je do dwóch dni, co trwa do czasów współczesnych. W dniach 12-13
kwietnia katolicy na całym świecie będą obchodzić Wielkanoc inną niż wszystkie. Przeżywanie męki i
zmartwychwstania Chrystusa będzie w tym roku przebiegało w innych okolicznościach niż w minionych
latach. Znane obrzędy i msze będą odbywały się inaczej. Zamiast mszy i uroczystości z udziałem setek
osób, Episkopat rekomenduje przeżywanie w domach. W rodzinnych gronach. Z powodu pandemii
koronawirusa, Episkopat wydał postanowienia dotyczące Triduum Paschalnego. Zgodnie z tradycją w
Wielki Czwartek do tej pory odbywała się jedynie jedna Msza Święta. Z powodu pandemii Konferencjia
Episkopatu Polski informuje, że można zezwolić na odprawienie drugiej mszy w kościołach i kaplicach
w godzinach wieczornych lub porannych. Wielki Czwartek mamy pominięcie obrzędu obmycia nóg. W
Wielki Piątek możliwa będzie tradycyjna Adoracja Świętego Sakramentu. Episkopat podkreśla, że może
być ona "okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej". Nie
odbędzie się tradycyjne święcenie pokarmów święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Zamiast tego
Episkopat rekomenduje "obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym „.
Mamy pominięcie rozpalenia ogniska, zapalenie świecy i przejście do ołtarza na Orędzie Wielkanocne
(pominięcie procesji). We wszystkie dni w Liturgii uczestniczą fizycznie tylko wąskie grono osób.
Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału
wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Cały świat znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. W związku ze
stanem epidemii mamy ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych.
Nasze rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami.
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Święta bez Świąt 
 Święta w tym roku są inne, każdy tęskni już za bliskimi, a tu nie
można wyjść z domu. Myślimy tylko o tej kwarantannie, ale czas
pomyśleć o czymś innym pozytywnym. Osobiście nie wiem jak
wysiedzę tyle czasu w domu. Chciałabym już pojechać gdzieś.
Siedzenie w domu jest bardzo nudne, ale są na to jakieś pomysły
np. Zróbcie wspólnie jakieś ozdoby Świąteczne np. pisanki i
udekoruj nimi dom. Upieczcie razem ciasto. Pograjcie w gry
planszowe. Namalujcie coś. Pooglądajcie telewizję. Obejrzyjcie
mszę online. Poczytajcie książki.
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WIELKANOC
Wielkanoc jest jednym z najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich. Stanowi upamiętnienie
śmierci krzyżowej i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Chrześcijanie przygotowują się do godnego świętowania powstania z grobu przez 40 dni  Wielkiego
Postu. Tydzień poprzedzający Wielkanoc nazwano Wielkim Tygodniem. Wielki Czwartek przypomina
wyznawcom o Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, natomiast w Wielki Piątek wspomina się mękę i śmierci
Jezusa. Z kolei w Wielką Sobotę wierni adorują Najświętszy Sakrament i przeżywają żałobę po śmierci
Syna Bożego.
W Wielką Sobotę idzie się do kościoła, żeby święcić koszyczek w którym znajdują się: chleb, wędlina,
chrzan, pieprz i ciasta świąteczne.
Śmigus-dyngus to zwyczaj ludowy, który ma swoje korzenie w dawnych czasach, kiedy to tego właśnie
dnia gospodarze o świcie wychodzili w pola i kropili je wodą święconą, żegnali się przy tym znakiem
krzyża i wbijali w grunt krzyżyki wykonane z palm poświęconych w Niedzielę Palmową. Miało to 
zapewnić urodzaj i uchronić plony przed gradobiciem.
Wśród tradycji wielkanocnych znaleźć można zdobienie i palowanie jajek, zwanych pisankami. Zwykle
robią to dzieci, chociaż zdarza się, że czasami pomagają im starsze osoby.
Bardzo lubię Wielkanoc, ponieważ jest to święto przepełnione radością, miłością i nadzieją. Niestety w
tym roku, z racji tego, że należy zostać w domu, będziemy je świętować w mniejszym gronie. Mam
jednak nadzieję, że w przyszłym roku obejdziemy je z całą moją rodziną.
Wiktoria Zachura
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Nasze wierszyki
Z racji kwarantanny nie chodzimy do szkoły, tylko mamy lekcje

online. Z tego powodu Pani od języka polskiego powiedziała nam,
żebyśmy ułożyli parę wierszyków o wspominanej szkole. Oto nasze

dzieła, mamy nadzieję, że się Wam spodobają:
Moja szkoła jest wesoła. 
Dobrze się do niej chodzi, gdy wszystko
do głowy dobrze wchodzi. 
W tej szkole jest wspaniale, piękne są
świetlice i sale. 
Wielki plac zabaw i boisko, tu
fantastyczne jest po prostu wszystko. 
Na całym świecie, drugiej takiej nie
znajdziecie!

                               Julia Szymańczyk, kl.4b

Co to szkoła? To nauka! 
Każdy w niej swej pasji szuka. 
Z marzeniami drogi i uliczki to są mojej
klasy drzwiczki. 
Gdy wchodzimy do tej krainy od razu się
pilnie uczymy. 
Mamy pasję, zainteresowania, wszystko
to jest do spełniania! 
Dlatego niech, każdy swoją szkołę
szanuje i godnie ją reprezentuje. 
Bo szkoła to nie tylko ściany my ją
tworzymy i my ją kochamy!

                             Kinga Suchodolska,
kl.4b

                     

Powiem, to decyzja śmiała, nasza szkoła
jest wspaniała! 
Lecz oznajmiam, również śmiało, że gdy
nie ma szkoły jest kolegów mało. 
Długie lekcje, krótkie przerwy wciąż
działają mi na nerwy. 
Na nudnej lekcji czekam na dzwonek, a
potem wylatuje z klasy jak skowronek. 
A na W-F'ie szaleję aż pot się ze mnie leje.
W szkole nie jest nudno, a jak sprawdzian
- to trudno!

                                Jakub Dziewulski, kl.4b

Twierdzę, szkoła jest dla ludzi, chociaż
uczeń się w niej trudzi. 
Literki w słowa układa, z cyferkami się
zmaga. 
Czyta książki oraz wiersze, uczy się, co
robią świerszcze. 
Zmienia nutki na piosenki, kredką tworzy
świat maleńki. 
Po co to? - ktoś zapyta. 
A no po to moi mili, byśmy w życiu
mądrzy byli! 

                           Mateusz Wiśniewski, kl.4b
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