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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Przygotowaliśmy dla Was 4 obrazki, które ilustrują, jak w
różnych krajach obchodzone są dni związane ze zmarłymi.
Po przeczytaniu informacji zamieszczonej na tej stronie na
pewno potraficie dopasować nazwę kraju do treści obrazka.
Aby rozwiązać zadanie, należy uzupełnić ROZWIĄZANIE
ZADANIA. Zadanie dla dzieci do lat 11. Na naklejone na kartkę
pocztową rozwiązania, czekamy do 7 listopada.

ROZWIĄZANIE ZADANIA
W miejsce kropek wpisz nazwę państwa
Obrazek nr 1 – kraj: …………………………..
Obrazek nr 2 – kraj: ……………………………

Przy grobie
To już listopad, wiatr powiewa
i słońce nie tak mocno grzeje,
jak śnieg spadają liście z drzewa
a dzień tak szybko już szarzeje.
W kwiaciarniach wieńce małe, duże,
i kolorowe chryzantemy…
My wybieramy piękne róże,
bo na grób dziadków dziś pójdziemy.

Obrazek nr 3 – kraj: …………………………….
Obrazek nr 4 – kraj: ……………………………..

Położę kwiaty, znicz zapalę
i porozmawiam trochę z nimi.
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Nie jest im dzisiaj smutno wcale,
bo dziś spotkali się z bliskimi.
Jest mama, tatuś, mój braciszek,
jest ciocia Basia, wujek Władek,
każdy o babci mówi dzisiaj
i o tym, jaki był mój dziadek.
A ja cichutko, jak do siebie,
by inni tego nie słyszeli,
proszę, by o tym, jak jest w niebie,
choć trochę mi opowiedzieli.
(emes)

Wszystkich Świętych

Czy wiecie, że…

Dzień Wszystkich Świętych, to głównie święto katolickie, obchodzone 1
listopada.
W krajach katolickich dzień ten jest wolny od pracy. Katolicy europejscy odwiedzają groby swych bliskich, składają na nich wieńce i kwiaty oraz zapalają świece
i znicze. U nas jest to poważny i pełen zadumy dzień. Drugiego listopada obchodzony jest tzw. Dzień Zaduszny. W tym dniu katolicy modlą się za dusze zmarłych,
którzy są w czyśćcu, aby mogli znaleźć się w niebie.

Jak jest w innych krajach?

Obrazek 1

Obrazek 2

Obrazek 3

Obrazek 4

• W Meksyku dzień to bardzo radosny dla katolików. Urządza się zabawy i różnego
rodzaju maskarady z przebierańcami wyśmiewającymi śmierć.
• Na Filipinach cmentarze zapełniają się całymi rodzinami, ustawia się namioty, w
których urządzane są huczne biesiady.
- W Szwecji zmarłych czci się w pierwszą sobotę listopada. Na każdym cmentarzu
znajduje się tzw. zagajnik pamięci, w którym rozsypuje się prochy zmarłych,
którzy nie chcieli tradycyjnego pochówku.
• We Francji nie ma tradycji palenia zniczy na grobach. W tym czasie np. grupy
młodzieży z niemal całego świata pielgrzymują do grobu legendarnej gwiazdy
rocka - Jima Morrisona. Czuwają nad grobem swego idola cały dzień i pół nocy,
śpiewając i grając na gitarach jego najpopularniejsze przeboje.
• W Niemczech obchodzi się tzw. Totensonntag, przypadający w ostatnią niedzielę roku kościelnego. W tym dniu także część polskich protestantów odwiedza
groby swoich bliskich.
• Holendrzy nie mają żadnego święta zmarłych o charakterze religijnym. Obchodzą oni jedynie w dniu 4 maja tzw. „upamiętnienie zmarłych”. Składa się wtedy
wieńce i kwiaty na miejscach kaźni i pomnikach.
• W Rosja zmarłych wspomina się w Niedzielę Wielkanocną. Tego dnia Rosjanie
całymi rodzinami gromadzą się przy grobach swoich najbliższych.
• W krajach niekatolickich nie obchodzi się dnia Wszystkich Świętych, ale jego
odpowiednikiem jest Halloween, obchodzony 31 października. W USA podczas
Halloween odbywają się uliczne parady i zabawy do białego rana. W ciągu dnia
grupki dzieci przebranych za bajkowe cudaki wędrują od domu do domu i gdy
drzwi się otworzą, wołają do gospodarzy: „Słodycze albo psikus”. O zmierzchu
na ulicy można też spotkać czarownice, duchy i kościotrupy. Zwyczaj ten powoli
staje się popularny również w Polsce, choć nie ma nic wspólnego z polską tradycją religijną.

(emes)
(na podst. http://www.sciaga.pl/tekst/31380-32wszystkich_swietych)

To my, Wasze dzieci
Olivier

Patryk

