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WYDANIE WIELKANOCNE

Tutaj stoi święcone, bardzo pięknie przybrane,
ozdobione kwiatami i zielonym bukszpanem.
Poświęcone w kościele, pośród potraw króluje każdy z niego przy stole chociaż kąsek spróbuje.[…]
W wiklinowym koszyku leżą piękne pisanki na tej kwitną kaczeńce, a na tamtej sasanki,
po tej drepczą kurczaczki, na tej skacze baranek...
Trudno oczy oderwać od tych barwnych pisanek!
Jajko to symbol życia i potęgi, i mocy –
towarzyszy nam zawsze podczas świąt Wielkiejnocy.[…]
Alleluja! się niesie przez miasteczka i miasta,
Alleluja! śpiewajmy! Dzień wesoły nam nastał!
Małgorzata Strzałkowska „Wielkanoc”
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WIELKANOC

Już niedługo
, zwana
także Wielką Niedzielą, Zmartwychwstaniem Pańskim,
Paschą. To największe i najstarsze święto chrześcijan.
Wielkanoc to święto ruchome – każdego roku przypada
w innym terminie, między 22 marca a 25 kwietnia.
Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już
tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej,
obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną. Dawniej robiono palemki
samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek i kwiatów.
Poświęconej palemce przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, by
zapewniała rodzinie szczęście. Wykonany z niej krzyżyk wtykano w pierwszą zaoraną skibę.
Po Niedzieli Palmowej rozpoczyna się Wielki
Tydzień. Szczególnie uroczysty charakter mają trzy ostatnie
dni zwane Triduum Paschalnym. Wielki Czwartek jest
obchodzony na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Jezusa
z uczniami, na której zostały ustanowione sakramenty
kapłaństwa i Eucharystii. Wielki Piątek to upamiętnienie
męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. W Wielką Sobotę
w kościołach przez cały dzień trwa święcenie pokarmów i adoracja
Jezusa złożonego do grobu. Zgodnie z polskim obyczajem przy
symbolicznym grobie czuwa warta - ministranci, harcerze, niekiedy
strażacy w galowych mundurach. Do koszyka ze święconką
symbolicznie wkładamy: jajka (którymi podzielimy się przed
wielkanocnym śniadaniem), kromkę chleba, sól, kawałek kiełbasy. Koszyk
ozdabiamy bukszpanem lub barwinkiem.
Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej – jej liturgia należy
już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W kościele gasną światła, bo
wigilia jest oczekiwaniem na zmartwychwstanie Chrystusa. Przed kościołem rozpala się ognisko,
którego płomienie zostają poświęcone przez kapłana, ubranego w białe szaty. Następnie od
poświęconego ognia zapala się paschał (dużą świecę), symbolizujący Chrystusa, czyli Światłość
świata.
Po Wigilii Paschalnej albo przed pierwszą mszą o świcie w niedzielę wokół kościoła
przechodzi uroczysta procesja, podczas której obok Najświętszego Sakramentu niesiony jest
krzyż ze stułą koloru czerwonego oraz figura Jezusa Zmartwychwstałego.

Czy wiesz, że...
- Dawniej poświęcone musiało być wszystko, co przygotowano na święta.
Księża święcili w domach zastawione jadłem ogromne stoły. Później
wprowadzono zwyczaj święcenia pokarmów w kościele.
- Zwyczaj ustawiania na świątecznym stole baranka wprowadzony został
w XVI w. przez papieża Urbana V.
- Kiedyś do kościoła przynoszono ogromne ilości jedzenia: chleby,
kiełbasy, słoninę, masło, chrzan, jaja.
- Wielkonocny poniedziałek (lany
poniedziałek, śmigus-dyngus) to
czas radości, zabawy i psikusów). W tym dniu polewamy się
wodą. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami.
Śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, uderzanie wierzbowymi
gałązkami.
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Biblioteka poleca…
Jak wiosna – to topienie Marzanny. Jak kwiecień – to na początek prima
aprilis. Jak Wielkanoc – to malowanie pisanek i śmigus – dyngus.
A skąd się wzięły te zwyczaje? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą lub wiedzą
niewiele, znakomitym źródłem informacji będą opowiadania Renaty
Piątkowskiej w książce „Gdyby jajko mogło mówić”. Razem z ich bohaterami
spróbujemy wystroić Marzannę, wymyślić mniej lub bardziej zabawne żarty na
prima aprilis, pomalować na kilkadziesiąt sposobów pisanki i świętować śmigus
– dyngus tak, żeby nie zniszczyć mieszkania.
Dużo informacji, jeszcze więcej śmiechu. Nic…tylko czytać…
Opracowała Joanna Brandys

***

Arcydzieła malarstwa
Historia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wywarła ogromny
wpływ na kulturę. W Polsce powstało wiele zwyczajów ludowych
związanych z obchodami Święta Wielkiej Nocy. Ich wygląd na swoich
płótnach utrwalili malarze.
Obyczaj święcenia pokarmów i wody przedstawił Włodzimierz
Tetmajer w swoich dziełach Wielkanoc w Bronowicach, Święcenie
wody i Święcone. Dawniej święcono wszystkie pokarmy, które miały
zostać spożyte w czasie wielkanocnego śniadania. Układano je
w wielkich koszach i święcono przed
domostwem. Tak sam autor opisał namalowaną
scenę: Dziewki i dzieci strojne i barwne, jak
polnych maków grzędka na płowej ziemi
szeregami koło cebrów stają, a przed każdą
żółty koszyk ze święceniem, ciemny dzbanek na
wodę, którą ksiądz poświęcił. Wesoło już w tym
gronie i gwarno, bo krakowskie kobiety
milczące stać nie
umieją, zwłaszcza
jeżeli tak pięknie,
jasno i barwnie,
jak kwiaty są postrojone. (…) I za chwilę przez tę grzędę pstrych chustek,
kwiecistych spódnic i żółtowłosych główek dziecięcych przejdzie biały
ksiądz, rzuci w każdy koszyk drobny deszcz wody święconej, pobłogosławi,
pogłaska tu i ówdzie dziecko, na końcu szeregów jeszcze się obróci i powie
Alleluja.
Scenę
święcenia
pokarmów
malował
też Teodor Axentowicz .
Zafascynowany folklorem
utrwalał obrzędy i obyczaje
Hucułów.
Jego
obrazy
cechuje wierne odtwarzanie
zaobserwanych
wydarzeń
i osób.
Opracowała Iwona Kowalczyk

MARZEC 2021

Mamo, pobaw się ze mną!
Przyszła do nas wiosna
W kolorowych kwiatach.
Przyleciały ptaki
Z dalekiego świata....
Cz. Janczarski

Tak bardzo czekamy na wiosnę... Na spacery, zabawę i relaks na dworze. Epidemia zmusza nas
jednak do pozostania w domu. Koronawirus nie odpuszcza. Postanowiłam z Michaliną i Mikołajem
wykonać najpiękniejszą Panią Wiosnę, która będzie radować nasze serca i oczy.
Potrzebne do tego będą:
- zielona kartka A4,
- małe kolorowe kartki,
- drucik kreatywny,
- nożyczki,
- piórka
- klej,
- flamastry.
Zieloną kartkę A4 zaginamy w harmonijkę (krótki bok) – sukienka Wiosny. Drucik kreatywny
zakręcamy na wysokości 3/4 sukienki i wyginamy ręce. Wycinamy buty, głowę, włosy, podklejamy
piórka do włosów i przyklejamy do sukienki. Rysujemy Pani Wiośnie oczy, nos, usta. Ozdabiamy
sukienkę. Do ręki wkładamy kwiatek i zakręcamy drucikiem.
Pani Wiosna jest gotowa na spotkanie z Wami.
Młodzi artyści, do dzieła!
Monika Culepa
***

Wiosenne kwiaty
Czy znasz te kwiaty?

***

Zagadka pani Izy
Na stole leżą 4 koszyczki. W każdym koszyczku są
jajka. W pierwszym jest 9 jajek, w drugim 16, w trzecim
13, w czwartym 10. Przy każdym ruchu przenosimy 1 jajko
z jednego koszyczka do drugiego. Podaj najmniejszą liczbę
ruchów, które trzeba wykonać, aby w każdym koszyku
było tyle samo jajek?
A) 4

B) 5

C) 11
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