
 

 

TU JEST BOSCO!

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK
PL.FRANCISZKAŃSKI 1-3 ,  50-070,  WROCŁAW

 
WYDANIE WIELKANOCNE

 



2 kwietnia 2020 roku minęło 15 lat od śmierci papieża św. Jana Pawła II, patrona naszej szkoły.

Wspominamy jego charyzmatyczne przemówienia, homilie, wystąpienia. Przypominamy sobie pielgrzymki,

zwłaszcza te do ojczyzny, które zawsze były okazją do wzruszeń, ale też napomnień naszego rodaka i

głowy Kościoła. Dla naszych uczniów Jan Paweł II to już tylko wspomnienie. Ale czy na pewno?

Klasy VI zagłębiły się w słowa naszego świętego patrona i podzieliły się ze mną swoimi refleksjami na

temat wybranych cytatów i historii związanych z Jego życiem. Oto kilka wybranych przykładów ich

wypowiedzi, które świadczą o tym, że słowa Jana Pawła II są ponadczasowe i przemawiają do każdego

pokolenia, bez względu na datę w kalendarzu.



 

Cierpienie, choroba i mroczne momenty ludzkiego życia widziane w tej

perspektywie zyskuje głęboki wymiar i wręcz stają się źródłem nadziei.

Człowiek nigdy nie staje sam wobec tajemnicy cierpienia, staje z Chrystusem,

który nadaje sens całemu życiu - chwilom radości i pokoju, ale także chwilom

cierpienie. Z Jezusem wszystko ma sens, nawet cierpienie i śmierć
 

św. Jan Paweł II

Cierpienie to choroba i mroczne momenty ludzkiego życia - Jan Paweł mówił nam, że nigdy nie
jesteśmy sami. Nawet teraz kiedy szaleje koronawirus. Trudno to zrozumieć szczególnie nam
dzieciom, my tak naprawdę możemy się modlić do Jezusa, aby jak najszybciej pokonać tę
epidemię.
 

Wybrałem ten fragment o cierpieniu i modlitwie, bo o to ciągle apelują księża i lekarze. Wierzę i
chciałbym, że kiedyś tak jak Jan Paweł II powiem, że z Chrystusem wszystko ma sens, nawet
taka epidemia jak Koronawirus. Teraz naprawdę trudno mi sobie to wytłumaczyć, dlatego
wybrałem ten cytat, żeby pamiętać, że przed oczami Boga wszystko ma sens.
 

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy

 

św. Jan Paweł II 

 

Uważam, że ten cytat jest ważny, ponieważ mówi nam o tym, że prawdziwy przyjaciel jest

dla nas dobry i daje nam dobry przykład, dzięki czemu stajemy się lepszymi ludźmi. Dobry

przyjaciel zawsze nas obroni i nam pomoże. Pokazuje nam, że my też możemy pomagać

innym i bronić słabszych, być miłym i koleżeńskim. My też możemy być dobrymi

przyjaciółmi i dawać dobry przykład innym.

Święty Jan Paweł II po powrocie ze szpitala (po zamachu na Jego życie) powiedział:

Chciałbym wyrazić dziś wdzięczność przez Maryję za dar cierpienia (...) Zrozumiałem, że ten dar był

potrzebny. Papież (...) musiał cierpieć, Zrozumiałem, że mam wprowadzić Kościół w trzecie

tysiąclecie przez modlitwę i różnoraką działalność.

 

W związku z odbywającym się wówczas Rokiem Rodziny Ojciec Święty powiedział: Właśnie

dlatego, że Rodzina jest zagrożona i atakowana, Papież też musi być zagrożony i też musi cierpieć,

aby każda Rodzina i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia- rzec można wyższa - Ewangelia

cierpienia, którą trzeba głosić.

 

Te słowa Papieża rozumiem jako solidaryzowanie się z Rodziną i całym cierpiącym światem właśnie

poprzez cierpienie. Tylko doświadczając bólu i cierpienia jesteśmy w stanie zrozumieć drugiego

człowieka, a w części także Jezusa Chrystusa. Dlatego, rozumiejąc cierpienie innych, powinniśmy

wyciągnąć do nich pomocną dłoń. Jest to jedna z najważniejszych chrześcijańskich powinności -

pomoc i ulżenie w cierpieniu bliźniemu.



 

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.

 

św. Jan Paweł II
 

Wybrałem ten tekst, bo według mnie nadzieja i radość są bardzo ważne w życiu człowieka i

należy za nie dziękować Bogu, ale również dlatego, bo gdy aktualnie wirus panuje i zaraża

coraz więcej ludzi, bardzo nam się przyda radość oraz nadzieja.

 

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.

 

św. Jan Paweł II

 

Słowo "bogactwo" jako pierwsze przynosi nam na myśl dobra materialne. Święty Jan Paweł II

miał jednak za cel przywołać znaczenie głębsze i bardziej wartościowe - majętność duchową.

Słowa przez niego wypowiedziane mają za zadanie wskazać drogę, wedle której owe

bogactwa mają się pomnażać. Należy więc dawać i dzielić się z innymi. Jest to według mnie

bardzo ważne spostrzeżenie i jednocześnie jeden z moich ulubionych drogowskazów Jana

Pawła II.

 

Człowiek nie jest w stanie pracować, gdy

nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy

zostaje mu niejako przesłonięty. Praca ludzka stoi w pośrodku całego życia

społecznego. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna,

jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny.

 

Ten cytat wybrałem, ponieważ jest przejrzysty i interesujący – w obecnej sytuacji na świecie,

jest bardzo aktualny, przez co mi się spodobał. Przez pandemię ludzie mają trudności z

wykonywaniem pracy, tracą pracę lub jak lekarze muszą pracować teraz bardzo ciężko. Praca

i jej sens są teraz ważne.

 

Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od

siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać.

św. Jan Paweł II
 

Wybrałam ten cytat, ponieważ tymi słowami Jan Paweł II mówi nam, że bycie

człowiekiem sumienia to znaczy nawracać się na nowo uwierzyć jeszcze raz, powstawać
z upadków nie poddawać się, gdy coś nam nie wyjdzie i wymagać od siebie, nie czekać,

aż ktoś będzie od nas wymagać. Sami od siebie wymagajmy.



 

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ, NIE JUTRO”

 

św. Jan Paweł II 
 

Jest to jeden z cytatów św. Jana Pawła II, który bardzo mi się podoba, ponieważ
motywuje nas do działania, żebyśmy zaczęli pracować nad sobą dziś, a nie odkładali

to na kiedy indziej. Przecież nigdy nie wiemy, co się stanie jutro. Więc powinniśmy się
zabrać za robotę dziś, a nie jutro.

 

Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne...Tylko dziś jest twoje.

 

św. Jan Paweł II
 

Wybrałam ten cytat dlatego, że urzekło mnie w nim samo przesłanie.  Ja interpretuję to

tak, że myśląc o tym cytacie, przypominam sobie o tym żeby cieszyć się każdym dniem.

 

Niech zstąpi Duch Twój !Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze

 ziemi....tej ziemi.

 

św. Jan Paweł II
 

Wybrałam ten cytat, ponieważ w mojej opinii świat coraz bardziej odchodzi od wiary i

nauki Boga i Jezusa. Ten cytat to apel, aby Duch Święty zstąpił do serc wszystkich

ludzi, żeby się nawrócili i wierzyli, iż Bóg się o nas troszczy. Papież stara się nam

przekazać, że dzięki modlitwie i staraniom każdego z nas świat może stać się lepszy, o

wiele lepszy.

BOGATYM NIE JEST TEN, KTO POSIADA LECZ TEN KTO DAJE

 

św. Jan Paweł II

 

Wybrałam ten cytat św. Jana Pawła II, ponieważ on najbardziej mi się spodobał. Ma w

swojej treści coś takiego, co przykuło moją uwagę. Myślę, że jest to jego ponadczasowość,

ponieważ zawsze będzie on aktualny. Rozumiem go w ten sposób, że ludzie, dla których

liczą się tylko pieniądze i dobra materialne, ale nie potrafią dzielić się tym, co mają, tak

naprawdę są biedni, ponieważ po śmierci i tak wszystko co ziemskie stracą i nie zasmakują

bożej miłości i szczęścia w niebie. Ludzie, który dzielą się tym, co mają, czują się

szczęśliwi, ponieważ potrafią cieszyć się szczęściem innych i tym, że mogli się do tego

przyczynić. Często jest tak,

że to Ci, którzy mają niewiele dzielą się z tymi, którzy mają jeszcze mniej i to powinno być

dla nas wzorem do naśladowania. Przykładem może tutaj być „wdowi grosz”, kiedy biedna

wdowa oddała wszystkie swoje oszczędności do świątynnej skarbonki. Zrobiła to ze

szczerego serca i za to pochwalił ją Pan Jezus. Kobieta oddała wszystko co miała, a inni

oddawali to, czego mieli za dużo i czego nie potrzebowali. 

Postaram się w życiu kierować tymi słowami.



 

Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali 

 

św. Jan Paweł II

 

Według mnie są to bardzo ważne słowa kierowane do każdego człowieka. W tym czasie

kiedy siedzimy wszyscy w domach, często jest się trudno samemu zmobilizować.

Warto wtedy przypomnieć sobie ten apel, to zdanie i pomyśleć np. o dobrej

organizacji czasu, aby go nie zmarnować. 

 

 

 

  

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze

ziemi, tej ziemi.

 

św. Jan Paweł II

 

Wybrałem go, ponieważ słowa zostały wypowiedziane do nas Polaków podczas pierwszej

pielgrzymki Papieża do ojczyzny. Miały nas wtedy umocnić, dać poczucie jedności w

narodzie. I teraz, w sytuacji w której jesteśmy, wydają się jak najbardziej aktualne. Mogą być

naszą modlitwą o uzdrowienie.

 

 

 

 

 

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez 

to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

 

św. Jan Paweł II

 

Wybrałem powyższy cytat dlatego, że tak jak Jan Paweł II uważam, że nie trzeba mieć

pieniędzy i innych wspaniałych rzeczy, żeby być szczęśliwym. Jeśli ktoś jest dobrym

człowiekiem, chętnym do pomocy innym, to czyni go to szczęśliwym. W życiu nie można się

kierować tylko swoim dobrem i myśleć wyłącznie o sobie. Trzeba zawsze patrzeć, czy swoim

postępowaniem nie skrzywdzi się innych i pomagać, jeśli ktoś potrzebuje pomocy.



 

Jan Paweł II był osobą wyjątkową i piastował wyjątkową funkcję. Moja mama mówi, 

że był "charyzmatyczny". Ciekawostek i anegdot z życia papieża jest bardzo dużo, bo Jego

życie jest niesamowitą opowieścią. Na podstawie jego biografii powstało kilka filmów

fabularnych, ja oglądałam jeden z nich. Rozmawiałam z rodzicami o Janie Pawle II i oni

podkreślali Jego niesamowitą zdolność do nauki języków obcych. Uczył się ich z łatwością.

Dzięki temu mógł przemawiać z bazyliki św. Piotra w wielu językach: po włosku, polsku,

litewsku, ukraińsku, węgiersku, czesku itd. Pewnie nie posługiwał się biegle wszystkimi

językami, w których zwracał się do wiernych, ale na pewno bardzo dobrze znał siedem z nich.

Bardzo dużo podróżował. W czasie swojego pontyfikatu był w 132 krajach, niektóre 

odwiedził kilkakrotnie. Często oprócz przemówień oficjalnych zwracał się nieoficjalnie do

wiernych. Przemówienia te, które często były dialogiem z wiernymi, były wygłaszane z okien

rezydencji. Tak było zwłaszcza w Krakowie.

Myślę, że teraz, gdy mamy globalny problem z epidemią, bardzo taki mądry głos i

pocieszenie by się przydały. Wielu ludziom dodałyby otuchy. Na szczęście są pisma i cytaty,

które Jan Paweł II pozostawił, abyśmy mogli z nich czerpać wskazówki i pocieszenie.

Ja znalazłam taki (razem z rodzicami):

 

Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich

miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości

 

Ta sentencja jest bardzo wymowna. Gdy nie wiemy, co wydarzy się w najbliższych dniach,

słowa te mogą pomóc tym osobom, które mają dzieci. Każdego dnia jest po co żyć i na pewno

będzie dobrze.

 

 

              

               Wypowiedzi uczniów klas szóstych zebrała Małgorzata M.

 

 



 

TRADYCJE WIELKANOCNE

 

TRIDUUM PASCHALNE:
 

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień w roku),

natomiast gromadzą się tam wierni, którzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. W niemal

każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy grobie Jezusa, którego pilnują strażnicy (strażacy,

harcerze, żołnierze). Dawniej piątkowe modlitwy były bardziej widowiskowe. Pojawiały się procesje

grzeszników odzianych w worki żałobne, którzy kładli się krzyżem na podłodze i przepraszali za

swoje grzechy.

W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony

kościelne milczały aż do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry uczynek i przy okazji

świetnie się bawiły. Na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami księża praktykują w

ten dzień obrzęd polewania stóp dwunastu mężczyznom.

https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/da-vinci-przewidzial-koniec-swiata-rozszyfrowano-kod-znamy-date-apokalipsy-aa-XE8J-yZpD-hehj.html

https://sokolka.naszemiasto.pl/triduum-paschalne-2019-co-swietujemy-w-wielki-czwartek/ga/c11-5088007/zd/40845653



baranka– symbol zmartwychwstałego Chrystusa,

·jajka– symbol rodzącego się życia,

chrzan– symbol siły,

wędlinę– symbol płodności i dostatku,

sól– symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy,

chleb- symbol, który wiąże się z ciałem Chrystusa i wydarzeniami Wielkiego Czwartku oraz

ciasto- najlepiej, gdy jest zrobione przez nas, nie kupione w sklepie. Symbolizuje ludzkie

umiejętności, kunszt wykonania i zdolności. Jest także oznaką słodyczy, która następuje po dniach

postu i wyrzeczenia.

ser- pokazuje związek między człowiekiem a przyrodą. Nawiązuje do dziękczynienia, za pokarm

otrzymany od zwierząt i szacunku wobec nich.

pieprz- przypomina o gorzkich ziołach, które Izraelici jedli na pamiątkę swojego pobytu w

Egipcie.

Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, wodę i

ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą spryskiwano dom, by

rok był spokojny. Podsycano ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół rozrzucano w dniu

pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście i dostatek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do

odpalenia paschału, czyli wielkiej świecy, która pali się aż do końca świąt Wielkiej Nocy. Paschał

stoi tuż przy ołtarzu.

Sobota to również dzień święcenia pokarmów. Do koszyczka należy włożyć:

 

     Ostatniej Wieczerzy. Chleb jest podstawowym posiłkiem, modlimy się o niego w modlitwie       

     "Ojcze Nasz" i prosimy, by nigdy go nie zabrakło, 

https://www.tvp.info/42291634/dzis-wielka-sobota-swiecimy-pokarmy-odwiedzamy-groby-panskie



Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy,

psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą.

Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaganie,

czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. Wszystko w formie zabawy –

chłopcy smagali dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzi od

domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy,

pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą.

W Niedzielę Wielkanocną świętujemy!  Niedziela to najważniejsze święto chrześcijańskie,

nazywane dawniej Paschą. Następnie zasiadamy do świątecznego rodzinnego śniadania.

Wielkanocna Niedziela to czas przeznaczony na rodzinne biesiadowanie. Dzieci bawią się w

poszukiwanie prezentów podrzuconych przez zajączka.

https://www.chillizet.pl/Styl-zycia/Kuchnia/Sniadanie-wielkanocne-dania-menu-przepisy-pomysly-15379

https://fakty.interia.pl/polska/news-lany-poniedzialek-za-polewanie-woda-moze-grozic-wysoki-manda,nId,2949846



OZDOBY WIELKANOCNE
 
Dla wszystkich wielbicieli ręcznych robótek proponuję na czas przed wielkanocnej i wielkanocnej

kwarantanny wykonanie wspaniałych ozdób wielkanocnych.

 

 Pisanki wykonane z mulin (kurczaczek i żaba)
 

Co będzie potrzebne?

•   dwa jajka - pisanki

•   mulina

•   kolorowy papier

•   dobry klej (np.: Magic)

•   samoprzylepne oczka (można je namalować)

•   nożyczki

 

Jak zrobić?

1.  Na początku zrób wydmuszki. Jeśli ktoś nie potrafi robić wydmuszek niech wejdzie na 

      stronę https://www.youtube.com/watch?v=HTscWeJhmoY.

2.  Oklej klejem górną część wydmuszki i przyklej początek muliny.

3.  Owiń muliną całą wydmuszkę smarując ją klejem.

4.  Z papieru wytnij dziobek, grzebień, (czerwone, na górze wydmuszki kurczaczka) 

      uśmiech oraz dwa, zielone kółeczka.

5.  Na zielone kółeczka naklej oczy i przyklej je żabie. Żabie przyklej także uśmiech. 

      Kurczaczkowi natomiast przyklej dzióbek, oczy i grzebień.

Możesz teraz swoimi pięknymi pisankami ozdobić rzeżuchę na twoim stole!

 

                                            Łucja Łabuzek

 
 



Koszyczek w kształcie królika 

(dla kochających lub chcących się nauczyć szyć)
 

 

Potrzebne Ci będą:

•    szary filc (wielkości kartki A4)

•    dobry klej (np.: Magic)

•    igła

•     nici (szare i czarne)

•     kolorowy filc 

•     czarny flamaster

•     nożyczki

 

Jak zrobić?

1.  Wytnij z szarego filcu prostokąt, szary pasek, dno (czyli kółeczko) i uszy.

2.  Wytnij z kolorowego filcu nieco mniejsze niż szare, uszy i nosek.

3.  Przyklej w odpowiednim miejscu nosek i kolorowe uszy do szarych.

4.  Zszyj prostokąt w takim miejscu by od góry wyglądał jak koło.

5.  Przyszyj pasek tak, żeby był rączką koszyczka króliczka.

6.  Przyszyj uszy i dno do koszyczka - króliczka.

7.  Wyszyj czarną nitką wąsy.

8.  Czarnym flamastrem narysuj pyszczek króliczka.

Teraz twój królik świetnie ozdobi wielkanocny stół lub jeśli zrobisz dwa to mogą udekorować

twoje przyprawy: pieprz i sól!

                                            Łucja Łabuzek

 
 



Wielkanocny kurczaczek

 
 
Do zrobienia takiej dekoracji  potrzebne nam będzie:

-   jajko styropianowe;  

-    żółte, pomarańczowe piórka (można zwykle piórka zafarbować w wodzie z barwnikiem);

-    klej,

-    farby plakatowe lub kolorowe flamastry;

-    pędzle;

-    samoprzylepny kolorowy papier;

-    nożyczki.

 

Sposób przygotowania:

1.  Na początek pomaluj na żółto styropianowe jajko, poczekaj aż wyschnie;

2.  Gdy wyschnie jajko należy przykleić piórka i  odstawić  do wyschnięcia;

3.  Następnie możemy domalować oczy i nosek  (możesz również dokleić oczy i nosek 

      wycinając z kolorowego papieru);

4.  Wyciąć z kolorowego papieru łapki i dokleić.

 

Dekoracja świątecznego stołu gotowa. Tak prezentuje się mój świąteczny kurczaczek:

 

                                               Oliwia Szymańska
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