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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.

CZEŚĆ MARYI, CZEŚĆ I CHWAŁA…
Wniebowzięcie Najświętszej Marii
Panny, łac. Assumptio Beatae Mariae
Virginis in coelum – przedmiot wiary
dotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Marii Panny
po zakończeniu jej ziemskiego życia.
Dogmat ten uznawany jest w Kościele
katolickim i innych Kościołach w unii
z Rzymem. Według teologii katolickiej
Jezus Chrystus własną mocą wstąpił do
nieba, Najświętsza Maryja Panna mocą
Bożą została wzięta do nieba.
W Kościele katolickim w Polsce uro-

czystość Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny (15 sierpnia) jest dniem
wolnym od pracy. Święto nazywane
jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej (Polska), Matki Boskiej Znakomitej
(Kongo) bądź Matki Boskiej Korzennej
(Czechy). W Kościele jest obchodzone,
pod tą pierwszą nazwą, od V wieku.
Wywodzi się ono z przeświadczenia, że
Maryja nie umarła jak zwykły człowiek,
lecz została zabrana do Nieba. W Polsce
i w krajach europejskich czci się Matkę
Boską Wniebowziętą jako patronkę

ziemi i jej bujnej roślinności. W niektórych rejonach Polski w czasie obrzędów
religijnych związanych z tym świętem
błogosławi się wiązanki kwiatów, kiedyś ten zwyczaj był bardzo popularny.
Wierzono, że taki bukiet nabiera cudownych, leczniczych właściwości. Podczas powrotu z kościoła zostawiano
go wśród upraw, gdzie miał przynieść
szczęście w zbiorach, po kilku dniach
zabierano go do domu. Był przechowywany bardzo pieczołowicie, okadzano
nim izbę, trzymano w miejscu, które
było widoczne i dawało pewność, że
moc bukietu będzie działała. W całym
kraju święto to jest obchodzone bardzo
uroczyście.
(źródło: Wikipedia)
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Aneta Hołoś

zajmuje się domem

Z pewnością ważnym świętem, które obchodzimy w lecie,
jest Wniebowzięcie Najświętszej
Marii Panny, które przypada na
dzień 15 sierpnia. Przez wielu
zwane jest również Świętem
Matki Boskiej Zielnej. Co roku
wiernie uczestniczę w tym dniu
we mszy świętej, zanoszę do
kościoła wianki, które zostają
poświęcone przez księdza. Tego
dnia przypada również Święto
Wojska Polskiego, ludzie jednak
mniej o nim pamiętają, ponieważ
przysłania je święto kościelne.
Niedługo rolnicy będą obchodzić święto plonów – dożynki.
Jako nastolatka tańczyłam na
dożynkach. Miło wspominam
barwne
korowody,
robienie
wieńców – niestety, teraz już nie
mam okazji brać w nich udziału.

Nowa Sala Bankietowa
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Święta w lecie

Andrzej Mieszała
monter rusztowań

Myślę, że do letnich świąt
można zaliczyć odpust św.
Rocha w Mikstacie, w którym
biorę udział. Co roku święcone
są tam zwierzęta; piękna tradycja, z którą nie spotkałem się w
innych kościołach. 15 sierpnia
obchodzimy dwa święta – jednym z nich jest Święto Matki
Boskiej Zielnej. W tym dniu
przynosimy do kościoła wianki
i kwiaty, by je poświęcić. Drugim świętem, przypadającym
na ten dzień, jest Święto Wojska
Polskiego – jest to święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone
na pamiątkę zwycięskiej bitwy
warszawskiej, w tym roku będzie
to już 91. rocznica. Mieszkam w
Doruchowie, niedługo będą tam
dożynki, w których z pewnością
wezmę udział.

Czesław Kałużny
emeryt

Ważnym świętem, które od
razu przychodzi mi na myśl, jest
z pewnością Święto Wniebwzięcia Najświętszej Marii Panny – w
tym dniu wraz z żoną zanoszę
do kościoła wianki, uważam, że
jest to bardzo ładny zwyczaj.
Również bardzo piękną tradycją jest odpust św. Rocha w
Mikstacie. Różni się od innych
chociażby tym, że święcone
są tam zwierzęta. Niestety, nie
miałem okazji w nim uczestniczyć, ale dużo o nim słyszałem.
Za to wiele razy brałem udział
w dożynkach. Rolnicy świętują
tego dnia zakończenie żniw. W
dzisiejszych czasach możemy
zauważyć, jak zmieniło się polskie rolnictwo na przełomie lat
– pracę rąk coraz częściej zastępują maszyny. Podczas dożynek maszyny te przejeżdżają w
barwnych korowodach.
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Andrzej Józefiak
rencista

W mojej parafii ważnym świętem jest odpust św. Wawrzyńca.
W dniu, w którym przypada,
mieszkańcy starają się nie pracować, tylko właściwie je przeżywać. 15 sierpnia obchodzimy
Święto Matki Boskiej Zielnej,
zawsze uczestniczę tego dnia
we mszy świętej i zanoszę do
kościoła wianki do poświęcenia.
Nie każdy pamięta, że na ten
dzień przypada również Święto
Wojska Polskiego. Jest ono trochę przytłumione ze względu
na Święto Maryi. W sąsiedniej
wsi będą niebawem dożynki,
zawsze staram się brać w nich
udział. Wieńce dożynkowe,
barwne korowody – to piękne
zwyczaje, które należy co roku
kontynuować.

Marta Kirkuć
informatyk

Letnie święta, które znam, to
Święto Wniebowzięcia Maryi
Panny, obchodzone co roku
15 sierpnia. Myślę, że pod
koniec wakacji wszyscy rolnicy
mają również swoje święto.
W wioskach organizowane są
dożynki – święto plonów, podczas którego dziękuje się za
dobry urodzaj. Słyszałam również o odpuście św. Rocha w
Mikstacie, nigdy nie brałam w
nim udziału, ale gdybym miała
taką możliwość, to chętnie pojechałabym zobaczyć, jak święci
się tam zwierzęta. Z pewnością
jest to bardzo ciekawa tradycja.

