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Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i
nadziei, czas odradzania się wiary w siłę

Chrystusa i siłę człowieka. 
Życzymy więc aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość, pokój i wzajemną
życzliwość, aby stały się źródłem

wzmacniania ducha.
Niechaj Zmartwychwstały Chrystus obudzi
w nas to, co jeszcze uśpione, ożywi to, co już

martwe a światło Jego słów prowadzi
wszystkich

 przez życie...

Redakcja gazetki Radar Pustków

Co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku? 

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę to tradycja zatem koszyczek
wielkanocny powinien zapełnić się pokarmami. Zabraknąć nie może chleba, soli i
jajek. Poświęcić powinno się także baranka. Sprawdź, co jeszcze warto do niego
włożyć. 

Chleb - symbolizuje Ciało Chrystusa, wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić
sobie dobrobyt i pomyślność

Wędlina - symbol zdrowia i płodności
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Sól - symbolizuje oczyszczenie i prawdę, włożona do koszyczka będzie miała moc odstraszającą zło

Jajko- symbol życia, włóżmy go do koszyczka, by pamiętać o wciąż odradzającym się życiu
 
Ser  - jest symbolem związku człowieka z przyrodą
 
Chrzan - symbolizuje siłę fizyczną

Ciasto - symbol doskonałości

Baranek - najbardziej znamienny symbol Świąt Wielkanocnych, uosabiający przezwyciężenie zła.

Często do święconki dodawane są także słodycze i owoce, ale możecie włożyć do koszyczka również to, co lubicie i co ma 
dla Was symboliczne znaczenie.

Świąteczny wywiad z panią Anną Wilczyńską - Dyrektor Wydziału Edukacji

1.Czy kobietom trudniej jest zrobić karierę niż mężczyznom?
2.Jakie emocje związane z pracą pojawiają się częściej – presja i strach czy satysfakcja i radość?
3.Jakim mottem kieruje się Pani w życiu?
4.Czym jest sukces i czy czuje się Pani kobietą sukcesu? 
5.Jakie cele zawodowe postawiła Pani sobie na przyszłość?
6.Czym są dla Pani Święta Wielkanocne? A co znajdzie się w koszyczku wielkanocnym?
7.Co Pani myśli na temat „śmigusa dyngusa”?
Ad.1
Myślę, że zdecydowanie kobietom trudniej jest zrobić karierę.
Ad. 2
Bardzo lubię moją pracę – można powiedzieć, że to moja pasja – a więc zdecydowanie satysfakcja i radość.
Ad. 3
Nie ma rzeczy niemożliwych. Ograniczenia są wyłącznie w naszym umyśle.
Ad. 4
Sukces moim zdaniem to poczucie spełnienia w każdej sferze życia. Każdy z nas w swoim życiu dąży do
sukcesu – nie można powiedzieć, że osiągnęło się go w pełni i spocząć na laurach. Tak więc każdy z nas buduje swój sukces. Ja także.
Ad. 5
A to już moja słodka tajemnica
Ad.6
Święta Wielkanocne są dla mnie najważniejszymi świętami. Zdecydowanie wolę je od Bożego Narodzenia. Z pewnością dlatego, że 
niosą z sobą niezwykły przekaz – Zmartwychwstanie jest największą tajemnicą i wydarzeniem, które w sensie duchowym dla 
każdego chrześcijanina jest najważniejsze. Poza tym Wielkanoc jest optymistyczna – przychodzi wiosna, budzi się życie i przyroda – 
to jest cudowne w wymiarze ziemskim.
A w koszyczku będą tradycyjne wielkanocne potrawy, oczywiście baranek oraz dużo zieleni.
Ad. 7
To piękna tradycja, pod warunkiem, że nie jest nadużywana. Oczywiście wylewanie na kogoś wiadra wody jest naganne – zwłaszcza 
gdy ten ktoś nie wyraża na to zgody. Ale pokropienie kogoś wodą lub perfumami ( jak w dawnych czasach) … czemu nie?
Życzę wszystkim wspaniałych Świąt Wielkanocnych , a wraz z nimi nadziei – bez niej chyba najtrudniej żyć.

Wywiad przeprowadziły – Gabi i Jola

Zwyczaje i tradycje wielkanocne

Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, 
mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. 
Połkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Wetknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie 
przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
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Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością.
Porządki mają także symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i
choroby.
Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania psot.
Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się
zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.
Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek z
jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin
(na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona
przez słodycz Zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę
jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.
Uwaga dziewczyny!– jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na
święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody!
Lany poniedziałek 
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. 
Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się 
można było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie 
pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.
Wielkanocne jajo 
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w 
przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i 
Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi 
koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości.

Na podstawie internetu
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