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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy
składamy najserdeczniejsze życzenia:
obfitości łask od Chrystusa Zmartwychwstałego,
zdrowia, pomyślności oraz wszelkiego dobra na każdy dzień.
Przewodniczący Rady Gminy
Bernard Wdowiak

Wielkanoc (Pascha) - to jedno z najważniejszych świąt
chrześcijańskich
upamiętniających
śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzone jest
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni.
poprzedza go uroczyście obchodzone Triduum Paschalne
czyli obrzędy religijne połączone z adoracją, zaczynające się
w Wielki Czwartek a kończące się w Wielką Sobotę.
Święta zaczynają się Mszą świętą zwaną Rezurekcją
odprawianą rano w Wielką Niedzielę. Kapłan, po
odmówieniu modlitwy przy Grobie Pańskim, oznajmia
radosną nowinę zmartwychwstania, po czym rozpoczyna się
procesja z Hostią, monstrancją i figurą Chrystusa. Po
trzykrotnym obejściu kościoła i odśpiewaniu hymnu,
udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
i rozpoczyna się uroczysta i radosna Msza Święta. Msza
rozpoczyna się okrzykiem Alleluja (Chwalcie Pana),
poświęcona jest zmartwychwstaniu i wydarzeniom z nim

Wójt
Wójt Gminy Magnuszew
Henryk Plak

związanym. Szaty Liturgiczne w okresie Wielkanocnym są
koloru białego, złotego lub srebrnego.
Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym
symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat
przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują
zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia
po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają
wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne
przemiany w przyrodzie – wiosna rozpoczyna nowy cykl
życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi.
Wielkanoc to święta, z którymi związana jest największa
ilość zwyczajów i tradycji. Jest to malowanie i święcenie
jajek (pisanki, kraszanki), święconka, dzielenie się jajkiem,
śniadanie wielkanocne, Emaus (odpust krakowski), Rękawka
(krakowska zabawa we Wtorek po świętach), śmigus-dyngus,
Dziady śmigustne (małopolska), Siuda Baba (okolice
Krakowa), pogrzeb żuru i wieszanie śledzia na zakończenie
Wielkiego Postu, wieszanie lub topienie Judasza.

W NASZEJ GMINIE

Z życia GBP-CK
Dzień Kobiet w Magnuszewie
Tegoroczna zima nie rozpieszcza mieszkańców
naszej gminy, ale 3 marca temperatura znacznie się
podniosła, szczególnie w sercach wszystkich kobiet. Tego
właśnie dnia obchodzono uroczyście Dzień Kobiet
w Gminnej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury
w Magnuszewie. Uroczystość rozpoczęło otwarcie wystawy
prac pani Magdaleny Bernacik pod tytułem „Piękno
kobiecej wyobraźni”. Na wystawie przedstawiono obrazy
malowane na szkle, głównie kwiaty. Piękna, wesoła
i wiosenna kolorystyka obrazów wprowadziła zebraną
publiczność w radosny nastrój. Zebranym kobietom
serdeczne życzenia złożyli wójt Gminy Magnuszew pan
Henryk Plak. Następnie zabawianiem pań zajęli się „Kabaret
na chwilę” oraz zespół „Melodia „ działające przy GBP-CK w Magnuszewie. Zespół „Melodia” wykonał wiązankę
starodawnych melodii ludowych oraz scenki z życia kobiet, natomiast kabaret wystawił spektakl pod tytułem „ Historia
o Kopciuszku „. Rozbawiona publiczność z
zachwytem śledziła losy 4 koleżanek, w
tym trzech „Wiedźm skubanych”, które
pozazdrościły czwartej i zesłały na nią
chłopa, a wraz z nim i kłopoty. Salwy
śmiechu i brawa wybuchały, co chwila.
Wiedźmom towarzyszył męski chórek,
który z akompaniamentem akordeonisty
przesyłał dla kobiet śpiewające życzenia.
Tegoroczną uroczystość zakończył słodki
poczęstunek oraz motto na cały rok dla
wszystkich pań „ Ani mąż, czy kochanek
nie zastąpią Ci koleżanek”.

Misterium męki pańskiej ”Pan zmartwychwstał prawdziwie”
Wielki
Tydzień
to
uroczysty
czas
upamiętniający ostatnie dni życia Chrystusa.
Rozpoczyna go Palmowa Niedziela, kiedy podczas
mszy świętej wspólnie przeżywamy mękę i śmierć
Pana Jezusa na krzyżu. Od trzech lat tego właśnie
dnia, Grupa Teatralna działająca przy Gminnej
Bibliotece
Publicznej
-Centrum
Kultury
w Magnuszewie, przedstawia Misterium Paschalne
w kościele parafialnym w Magnuszewie. Tegoroczne
misterium nosiło tytuł ”Pan zmartwychwstał
prawdziwie”. Licznie zgromadzeni parafianie oraz
przybyli goście śledzili z zadumą sceny biblijne
z życia Chrystusa. Pomimo że męka pańska jest
wszystkim doskonale znana z ewangelii, to w każdej
z przedstawianych scen znajdowaliśmy coś nowego,
osobistego, poruszającego osobiście każdego nas. Jak
wspomniał proboszcz Szczepan Iskra na zakończenie
misterium, przenieśliśmy się do innego świata,
zupełnie innej epoki, jakbyśmy na chwilę stali się naocznymi świadkami tego szczególnego wydarzenia sprzed 2 000
lat. Mamy nadzieje, że te chwile przygotowały nas wszystkich do lepszego przeżycia w modlitwie i skupieniu Triduum
Paschalnego, a wszystkim zaangażowanym w realizację i przygotowanie przedstawienia dziękujemy za to, że im się
chciało, chcieć.
Dyrekcja i pracownicy GBP-CK w Magnuszewie
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