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Top 4 tradycje wielkanocne!

1.

Malowanie jajek- Ta tradycja wywodzi się jeszcze ze
starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo ważne
znaczenie. Symbolizowało siły witalne i podobnie jak dzisiaj –
początek nowego życia. Dziś takie jajka nazywamy pisankami,
pośród których możemy wyróżnić: Kraszanki (posiadające
wydrapane wzory), Nalepianki (ozdobione wycinkami papieru)
oraz Oklejanki (oklejone kolorową włóczką). Nie można także
zapomnieć o wydmuszkach!

2.

Palmy Wielkanocne- Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy
już tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej,
obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub

kwietną. W tym dniu święci się palmy- bukiety gałązek i
kwiatów. Dziś większość decyduje się na kupno gotowych
palemek, ale kiedyś wykonywano je własnoręcznie, najczęściej
z wierzbowych gałązek, bukszpanu, porzeczek, malin,
suszonych ziół, piórek i kwiatów.

3.

Śmingus-DyngusPoniedziałek
Wielkanocny
(Lany
Poniedziałek) w większości kojarzy się ze zwyczajem oblewania
się wodą. O wiele teraz jest on zwykłym żartem, to kiedyś
oznaczał on oczyszczenie i był czasem zalotów młodzieży. Kiedy
panna nie chciała być oblana wodą, mogła się „wykupić” przez
podarowanie pisanki lub innego przysmaku.

4.

Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę uchował się aż
po dziś dzień. Ma on korzenie pogańskie, ale został uświęcony
przez Kościół. Dzisiaj święcimy w Kościele tylko symboliczne

pokarmy, które mieszczą się w niewielkim, zazwyczaj
wiklinowym koszyku. Do najczęściej święconych pokarmów
należą jajka, chleb, kiełbasy lub wędliny, sól, baranek (z masła
lub cukru), chrzan czy kawałek domowego ciasta.
Autor: Andrzej z klasy ósmej.

ŻYCZENIA
Z okazji zbliżających się świąt życzymy wszystkim Uczniom,
Rodzicom oraz Nauczycielom zdrowej i wesołej Wielkanocy. Mamy
nadzieję, że przyjdzie do Was zajączek z prezentami i że spędzicie ten
czas w gronie najbliższych osób. Życzymy Wam również radosnej i
wiosennej atmosfery oraz motywacji do realizacji swoich marzeń i
celów. Pozbądźcie się wszelkich wątpliwości i złych wspomnień.
Otwórzcie się na ludzi i na świat. Wesołego Alleluja!
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