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AKTUALNOŚCI + CIEKAWOSTKI W JEDNYM
-Zaczął się Wielki Tydzień. W chrześcijaństwie to pamiątka ostatnich dni
Chrystusa. Czas przygotowujący nas do największego święta chrześcijan,
Zmartwychwstania Pańskiego. Czy wiecie co każdy z tych dni upamiętnia?

-Niedziela Palmowa to pamiątka wjazdu Jezusa, przyszłego króla, do
Jerozolimy. Wiwatujące gałązkami palmowymi tłumy wyrażają radość i
oczekiwanie.

-Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa to już dni napełnione bolesnym
oczekiwaniem - symbol trwogi Pana Jezusa przed cierpieniem - przypomnij
sobie jego modlitwę w ogrodzie oliwnym.

-W Wielki Czwartek wieczorem rozpoczyna się tzw. Triduum Paschalne. Tego
dnia odbyła się ostatnia wieczerza, na której Jezus ustanowił Eucharystię. Czy
wiesz, że łacińskie słowo „triduum” oznacza po prostu: „trzy dni” ?

-Wielki Piątek upamiętnia śmierć Chrystusa na krzyżu. To ważny i do tego
bardzo symboliczny dzień. Obrazują go dosłownie i w przenośni organizowane
wtedy drogi krzyżowe. Jak wspominasz drogi krzyżowe na których byłeś w
przeszłości? Dawały do myślenia, co?

-Wielka Sobota – nie kojarzcie go tylko ze święconką. Wielka Sobota to
bowiem dzień największej żałoby. Wyobraźcie sobie atmosferę dzień po
śmierci kogoś bliskiego… To czas, w którym Kościół koncentruje się przy grobie
Jezusa, rozważa jego mękę i śmierć.

-Niedziela wielkanocna to pierwszy świąt Wielkiej Nocy. Tego dnia Kościół
obchodzi pamiątkę zmartwychwstania Jezusa. W czasach przed pandemią
mnóstwo ludzi szło do kościoła na 6.00 rano! A 2 tys. lat temu uczniowie
Jezusa tego ranka zobaczyli pusty grób i… zaczęli rozumieć o co chodzi z tym
zmartwychwstaniem.

-Poniedziałek wielkanocny to drugi dzień Swiąt. Nazywany śmigusem -
dyngusem, związany jest z tradycją oblewania wodą. Woda miała także
symbolizować wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a później także z
grzechu.

Kącik historyczny
Co było pierwsze: jajko czy kura? Jajka Fabergé

Jajka Fabergé były to bogato zdobione klejnoty
przypominające jajka. Były one tworzone przez
jubilera Petera Carla Fabergé dla dwóch rosyjskich
carów Aleksadra III i Mikołaja II. Wręczało się je
podczas Wielkanocy, ponieważ było to najważniejsze
święto w Rosyjskiej Cerkwi. W środku jajka zazwyczaj
znajdowała się niespodzianka owiana tajemnicą, aż
do samego święta. Pierwsza taka pisanka powstała w
XIX wieku, kiedy Aleksander III postanowił
obdarować swoją żonę, Marię Fiodorowną,
klejnotem w postaci jajka. W sumie powstały 54
jajka Fabergé. Czas rewolucji rosyjskiej doprowadził
do obalenia carów i zaniedbania tej tradycji.

KALENDARZ ŚWIĄT 
NIETYPOWYCH

• 03.04 Międzynarodowy 
Dzień Walki na Poduszki

• 04.04 Dzień Marchewki
• 12.04 Dzień Czekolady 

oraz Dzień Chomika
• 14.04 Dzień Delfina

OBCZAJ JĘZYK OBCY
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