Czas Zmartwychwstania.

Wielkanoc- to najstarsze i najważniejsze święto w chrześcijańskim
roku liturgicznym, poświęcone pamięci zmartwychwstania Chrystusa i jego
zwycięstwa nad śmiercią.

Święta Wielkiej Nocy podobnie jak Święta Bożego Narodzenia podkreślają
nasz narodowy i chrześcijański charakter.
Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim.
Noc Wielka to noc wyjątkowa i niezwykła, to Zmartwychwstanie. Jezus
pokonuje śmierć i powstaje z martwych. Tak jak podczas Wigilii dzielenie się
opłatkiem, tak na Wielkanoc dzielenie się święconym jajkiem przypomina
wspólny posiłek spożywany na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
Zwyczaje związane z obchodem Świąt Wielkiej Nocy rozpoczynają się od
Palmowej Niedzieli,która rozpoczyna Wielki Tydzień.
Jest ona liturgicznym wspomnieniem wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.
W tym dniu w kościele odbywa się święcenie palem oraz uroczysta procesja ku
czci Chrystusa Mesjasza. Święconym palmom przypisywano właściwości
lecznicze, dlatego chłostano się nimi dla zdrowia.
Wielki Tydzień upływa pod znakiem przygotowań i oczekiwania Wielkiej
Niedzieli.
Według wierzeń ludowych dni wielkotygodniowe wróżą pogodę na
cały rok. W Wielką Środę milkły kościelne dzwony. Wielki Czwartek to dzień
Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Najświętszej Ofiary i Sakramentu
Kapłaństwa. Dzień pojmania Pana Jezusa. To dzień jedności i miłości. Podczas
mszy kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do kaplicy zwanej ciemnicą.

W wielki czwartek rzesza cała
Do ciemnicy wiedzie Chryste
Dzwony zmilkły, a nastała
Jakaś cisza uroczysta…

W. Syrokomla -Dni pokuty i zmartwychwstania
W Wielki Piątek następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu
przy którym straż sprawuje wartę.
Noc na dworze-a w kościółku
Uroczyste światła płoną;
Grób Chrystusa oświetlono…
Malarz wiejski,prosty,tani,
Wymalował skały, groty,
Wymalował szczyt golgoty
I trzy krzyże widne na niej.
Wymalował trzech żołnierzy,
W rzymskim stroju, z twarzą hardą…
Wymalował trzy Maryje,
Co nad grobem Pańskim płaczą;
Choć zorana twarz rozpaczą,
Lecz nadzieja w oczach żyje:
One wierzą, że Bóg wskrześnie…
A lud wiejski w łzach, żałobie,
Przy Chrystusa klęcząc grobie,
Śpiewa pieśni…

I ten prosty naród wierzy
W Chrystusowe zmartwychwstanie…
W. Syrokomla- Dni pokuty i
zmartwychwstania

Zmartwychwstanie
Nie skłamiesz mi, człowieku, nie oszukasz,nie udasz
i ty i ja i każdy z nas jest gorszy niż Judasz.
Czy śpimy pod krepą nocy, czy w dzień się chlapiemy wśród błota,
na naszym życiu jak z Biblii można się uczyć Golgoty.
Pośród okrzyków giełdy, wśród hucznych uczt i pikników
co chwila cię, Chryste sprzedaję za mniej lub więcej srebrników
I nie czekając jak Piotr, aż pierwszy się ozwie kogut,
zapieramy się Ciebie-Człowieka, złorzeczym Tobie Bogu.
Na krzyżu naszych grzechów co dzień zawisasz w męce,
a my jak Piłat niewinnie umywamy ręce.
Jak długo mogą w ten sposób układać się rzeczy,
że każdy nasz krok najmniejszy Twojemu życiu przeczy?
Zmartwychwstań, Chryste znowu!
Zmartwychwstań cichy Baranku!

Niech dusze nam pachną porankiem, niech w nich zakwitną sasanki!
Pisanką naszego serca podzielim się z każdym jak jajkiem
i stanie się prawdą to, co dziś jest tylko bajką.
Oddamy Bogu, co Boskie, a co człowiecze- ludziom,
kiedy Chrystusa nareszcie z grobu dusz naszych obudzim.

Wielki Piątek to czas cierpienia Jezusa zwątpienia, ale też wiary w
zmartwychwstanie.

Ogród Oliwny leżał na górze,
w wieczornym blasku pusty i cichy.
Tam poszedł Jezus razem z uczniami,
bo był spragniony jeszcze modlitwy.
Mówił, że wszyscy tej nocy zwątpią,
lecz Piotr zaprzeczał, był pewny siebie.
Jezus powiedział, że aż trzy razy

zaprze się Jego nim kur zapieje…
Uczniowie spali,byli znużeni.
Jezus samotnie wołał do Ojca,
aby odsunął od Niego kielich,
lecz jeśli trzeba, chce pić do końca…
W ciszę ogrodu wdarła się zgraja,
która przybyła pojmać Jezusa,
a Judasz wydał go pocałunkiem,
chociaż był uczniem i nauk słuchał.
Wyszli z kijami jak na złoczyńcę,
Pośród ciemności czuli się pewni.
Uprowadzili zaraz Jezusa.
Wszyscy uczniowie szybko uciekli…
Z. Jasnota-Modlitwa w Ogrójcu

Arcykapłani drwili z Jezusa.
Kto chciał, fałszywe zeznania składał.
Nie mogli wydać wyroku śmierci,
więc odesłali go do Piłata…
Piłat rozmawiał długo z Jezusem,
zastanawiały go Jego słowa,
by nie narażać się jednak Żydom,
kazał go związać i ubiczować…
Jezus sam dźwigał belkę od krzyża,
a że był słaby trzy razy padał,
więc przypadkowy Szymon z Cyreny
został zmuszony,by mu pomagać…
Pod krzyżem stała matka Jezusa,
inne kobiety i Jan Apostoł,
jemu powierzył Jezus Maryję,
a wtedy Kościół też Matkę dostał…

Z. Jasnota-Droga krzyżowa

Chrystus został ukrzyżowany. Krzyż Jezusa wskazuje, jak wielkie są
wymagania jego przyjaźni, jak trudna droga którą każdy jego uczeń musi
przebyć.
Jest taka noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,
najbardziej jesteśmy Kościołemjest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją:
ta walka się wciąż nakłada na wszystkie walki dziejów,
napełnia je wszystkie w głąb
(wszystkie one-czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?)
Tej nocy obrzęd ziemi dosięga swojego początku.
Tysiąc lat jest jak jedna noc: noc czuwania przy Twoim grobie.

K. WojtyłaWigilia wielkanocna

Wielka Sobota to dzień święcenia pokarmów. Ten stary obrzęd znany
jest już w VIII wieku i pielęgnowany do dnia dzisiejszego.
Według ludowych wierzeń poświęcone jajko chroni przed ogniem, zapewnia
obfitość,dobre zdrowie i bezpieczeństwo.
Ksiądz przychodzi w komży, w stule,
Kiedy pascha już nakryta,
Gospodarzy wita czule
I nad stołem modły czyta:
Potem jadła i napoje
Poświęconą kropi wodą.
Wielki Boże! Dary Twoje
Niech do grzechu nas nie wiodą;
Niechaj człowiek przypomina
Wśród biesiady, że są głodni;
Niech pienisty kielich wina
Nie dopuszcza go do zbrodni;
Pożywając dary Boże,
Niech anioła stróża słucha…
W. Syrokomla-Dni pokuty i zmartwychwstania
Wielką Sobotę kończyła rezurekcja nadchodziła Wielka Niedziela
W trzy dni po śmierci Jezus zmartwychwstał.
Został grób pusty i prześcieradła.
W uczniów wstąpiła nowa nadzieja,
bo przedtem wielu w rozpacz popadło.

Jezus objawił się Magdalenie,
potem dwóm uczniom idącym drogą,
a Tomaszowi, który nie wierzył,
pozwolił dotknąć swojego boku…
Z. JasnotaZmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Chrystusa było wydarzeniem przewyższającym
wszelkie oczekiwania. Do dziś wstrząsa umysłami.
Wraz ze zmartwychwstaniem Chrystus Bóg daje ludzkości uczucie pewności,
iż śmierć nie jest ostatnim wydarzeniem w życiu człowieka. Musimy oprzeć
nasze życie na jego słowie i na jego krzyżu.
Kiedy umierał trzęsła się ziemia
z bólu i w trwodze
gdy zmartwychwstawał głaz
ustępował na Jego drodze
i wyszedł z grobu pełen triumfu
mocy i chwały
świat drżał z zachwytu , ptaki Hosanna
mu śpiewały.
Najbliżsi Jemu w trwożnej udręce
w modlitwach trwali
i pół w nadziei a pół w zwątpieniach
wyczekiwali…
aż Magdalena-jej się ukazał
w owy dzień z rana
wybiegła z okrzykiem wielkiej radości-widziałam Pana.

S.Pudełkiewicz- Wielka Noc

Poniedziałek Wielkanocny słynął w całej Polsce z oblewania wodą.
Zwyczaj ten ma początek w prasłowiańskich czasach, kiedy wierzono w
oczyszczającą moc wody. Dzisiejsza nazwa- śmigus-dyngus powstała z
połączenia dwóch obrządków. Chodzono po dyngusie śpiewając i zbierając
datki, po południu oblewano dziewczęta wodą. Dziś z dawnej tradycji wiele
zostało. Został przede wszystkim nastrój radości.
Wiosenne święta w naszym kraju mają długą i skomplikowaną tradycję.
Chętnie się poddajemy starym zwyczajom. Tęsknimy za świętami z dawną
tradycją i ulegamy szaleństwu kupowania, smażenia, pieczenia, gotowania i
oczekiwania na gości. Jesteśmy podobni do naszych przodków tych bardzo
dawnych i tych sprzed stu lat. Tak jak oni lubimy dobre jedzenie i świąteczny
nastrój.

Na te radosne dni Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego życzymy
wszystkim zdrowych wesołych chwil w gronie rodzinnym no i smacznego
jajka,mokrego śmigusa.

