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Wywiad z o. Rafałem Roszerem
Jak zazwyczaj obchodzisz Wielkanoc? Czy wiesz, że ponad połowa zapytanych o to
uczniów odpowiada, że wyjeżdża do rodziny, do babci? Postanowiliśmy sprawdzić jak te
szczególne dni wyglądają wśród ojców pijarów. Oto wynik naszej pracy: wywiad z o.
Rafałem Roszerem, katechetą z naszej szkoły.
Wywiad właściwy:
Miesięcznik Pijarski: Gdzie ojciec spędza Wielkanoc? W Krakowie? A
może gdzieś wyjeżdża?
[O. Roszer]: W Krakowie.
Jak więc ojcowie przeżywają Wielkanoc?
Chodzi o całą Wielkanoc czy o samą Niedzielę Zmartwychwstania?
O Niedzielę.
W związku z tym, że jesteśmy zakonnikami, ja jestem zakonnikiem, swoje życie
poświęcamy Bogu, żyjąc w konkretnej wspólnocie; ja mieszkam w krakowskiej wspólnocie
szkolnej, więc tak jak w każdej rodzinie, tam gdzie się mieszka - tam się Święta spędza.
Czasem jest tak, że gdzieś się wyjeżdża, ale to raczej nie samemu, tylko z wszystkimi
bliskimi. Moją jest ta wspólnota i my tutaj Święta razem spędzamy.
A jak na przykład wygląda Niedziela Wielkanocna?
Oczywiście takim uroczystym momentem jest śniadanie wielkanocne, ale najpierw
bierzemy udział w porannej Mszy Świętej, którą normalnie sprawujemy. Podczas tej
wielkanocnej Mszy normalnie się modlimy, tak jak ludzie przychodzący do kościoła, a
potem wspólnie świętujemy dalej Zmartwychwstanie Pana Jezusa, jedząc śniadanie
wielkanocne. Widoczną różnicą (w porównaniu ze świętowaniem osób świeckich) jest to, że
my nie idziemy w Wielką Sobotę do kościoła poświęcić pokarmy, tylko, jako że jesteśmy
kapłanami, to sami te pokarmy święcimy w Niedzielę Wielkanocną: kiedy wszystko jest
przygotowane, na przykład na stole, to wtedy właśnie jest to błogosławieństwo pokarmów,
wspólna modlitwa, jak przed każdym posiłkiem i dopiero wtedy rozpoczynamy składanie
życzeń i radowanie się wspólne; jemy śniadanie.
Czy wobec tego w Wielką Sobotę mają miejsce jakieś szczególne wydarzenia?
Wielką Sobotę obchodzimy tak jak wszyscy chrześcijanie świętujący ten dzień.
Oprócz tego rano odmawiamy modlitwę brewiarzową jutrznię, nazywaną tego dnia ciemną
jutrznią, bo wtedy jeszcze, jak wiemy, przeżywamy to, że Pana Jezusa nie ma, bo nie żyje.
Dopiero wieczorna liturgia Wielkiej Soboty jest wstępem do Zmartwychwstania, a w
Niedzielę już normalnie świętujemy Zmartwychwstanie. Później ten dzień wygląda tak jak
go każda rodzina świętuje, chyba że jesteśmy proszeni o pomoc w parafiach, na przykład o
odprawienie dodatkowej Mszy Świętej, o to, aby spowiadać tych, którzy jeszcze tak, na
ostatnią chwilę przychodzą się spowiadać. Tak spędzamy wspólnie czas. Oczywiście przez
ten cały dzień pojawia się jeszcze codzienna modlitwa, a takim charakterystycznym
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elementem, który jest w naszym zakonie, to zwyczaj, że w Święta Wielkanocne odnawiamy
nasze śluby, które kiedyś złożyliśmy. Każdy zakonnik składa śluby czystości, ubóstwa i
posłuszeństwa, a pijarzy składają jeszcze ślub szczególnej troski o wychowanie dzieci i
młodzieży. Bez względu, czy są to śluby czasowe, na przykład na rok, takie, jakie składają
klerycy, czy wieczyste, na całe życie, my je dwa razy w roku szczególnie uroczyście
odnawiamy. Jest to szczególne, bo chociaż nasze śluby odnawiamy codziennie, to dwa razy
na rok, na Wielkanoc i w Wigilię Bożego Narodzenia, odnawiamy je uroczyście, w kościele,
całą wspólnotą, czasami z wiernymi. Myślę, że wszyscy chcielibyśmy, żeby chrześcijanie
obchodzili Wielkanoc z myślą o prawdziwym powodzie do świętowania, czyli o
Zmartwychwstaniu.
Jeszcze takie pytanie na koniec. Co ojcowie robią w Lany Poniedziałek? Jeśli ojciec
wie, co mam na myśli.
Czy lejemy się wodą? Nie, teraz już nie, ale w seminarium to trzeba się było strzec, bo to
było okropne: robiliśmy tak, że napuszczaliśmy wody do wanny po brzegi, łapaliśmy
któregoś ze współbraci i wrzucaliśmy go do tej wanny.
Całej wspólnocie szkoły życzę tego, aby ten czas Świąt Zmartwychwstania Pana
Jezusa i cały okres wielkanocny był czasem kiedy w naszych sercach będzie rodziła się w
sposób szczególny radość i zaufanie do Pana Boga, i niech ta radość i zaufanie każdego dnia
rozkwita i abyśmy się tą radością i zaufaniem dzielili. Życzmy sobie tego nawzajem.
Wesołego Alleluja!
Dziękujemy za życzenia i udzielenie wywiadu.

W tym wywiadzie postaraliśmy się chociaż trochę przybliżyć Wam, drodzy
Czytelnicy, kwestię tego, jak duchowni, zakonnicy celebrują Święta Wielkiej Nocy. Mamy
nadzieję, że znaleźliście w nim odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Jeszcze raz serdecznie
chcielibyśmy podziękować ojcu Rafałowi Roszerowi za poświęcenie swojego cennego
czasu.

Gościnnie: Magda Wójtowicz i Marcin Nowicki
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Film
Igrzyska śmierci (ang The Hunger
Games) – amerykański film akcji sciencefiction z 2012 roku w reżyserii Gary'ego
Rossa. Film powstał na podstawie
powieści Suzanne Collins pod tym
samym tytułem.
W państwie Panem dostatnio żyje
się
tylko
nielicznym
wybrańcom
sprzyjającym
opresyjnej
władzy.
Pozostali
mieszkają
w
biednych,
zamkniętych dystryktach. Gdy zaczęli się buntować, władze wpadły na pomysł, aby
zorganizować igrzyska, które będą skutecznym narzędziem kontroli.
Do udziału w corocznych Głodowych Igrzyskach, losowani są przedstawiciele z
poszczególnych dystryktów. Z Dwunastego, jednego z najbiedniejszych, wylosowani
zostają Primrose i Peet). Z takim werdyktem nie zgadza się jednak Katniss, która uważa, że
jej młodsza siostra Primrose tak naprawdę skazana zostaje na śmierć, igrzyska przeżyć
może tylko jeden uczestnik.
Katniss zgłasza się, by zająć jej miejsce. Jeśli kiedykolwiek jeszcze chce zobaczyć
swoich bliskich, musi zwyciężyć. To zadanie wydaje się niewykonalne. Katniss nie ma
żadnego doświadczenia w walce, w przeciwieństwie do "trybutów", których od dzieciństwa
szkoli się z myślą o udziale w igrzyskach. Ale odważna szesnastolatka rozpala w ludziach
nadzieję na zmiany i staje się symbolem buntu.
Maria Waszczyszyn

Grafika wykonana przez daekazu (deviantART)

~5~

Humor
Kiedy kobieta mówi najmniej? W lutym, bo to
najkrótszy miesiąc.
Na plastyce dzieci miały narysować rysunek.
Pani podchodzi do Jasia i się pyta "Jasiu czemu
nic nie narysowałeś"?
- nie prawda, narysowałem Małysza.
- A gdzie on jest ?
- Poleciał...
Pani od Biologii pyta Kazia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w
Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.
Dlaczego blondynka chowa gazetę do lodówki?
Bo zawsze chce mieć świeże wiadomości.
Blondynka mówi do swojego chłopaka
- Kochanie słyszałam, że płazy są głupie...
A on odpowiada:
- Racja żabciu.

Julia Stempek
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Wielkanoc
Co roku obchodzimy najstarsze i najważniejsze Święto chrześcijańskieWielkanoc, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Tradycje i zwyczaje
Świąteczne porządki- przed Wielkanocą robimy dokładne porządki, symbolizujące
oczyszczenie duszy, „wysprzątanie” zimy i choroby.
Święconka- Wielka Sobota to dzień radosnego oczekiwania. Święcimy wtedy koszyczek, w
którym nie może zabraknąć baranka- symbolu Jezusa Chrystusa, mięsa i wędlin, na znak, że
kończy się post, jajek oznaczających narodzenie, soli symbolizującej nieśmiertelność, ale
też przymierze z Bogiem i wielu innych smakowitych przysmaków.
Dawniej dziewczyny wierzyły, że jeżeli w Wielką Sobotę obmyje się twarz
w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to z policzków znikną
piegi oraz inne mankamenty urody.
Śmigus-dyngus to zabawa, którą wszyscy dobrze znamy.
W Lany Poniedziałek można oblewać wodą wszystkich i
wszędzie, ale oczywiści z umiarem. Kiedyś panny, które
dawały się polać wodą, miały większe szanse na
zamążpójście.
Dobrze wiemy, że w Wielkanoc królują pisanki! Istnieje wiele technik zdobienia jaj np.
kraszanki, które powstają przez gotowanie w wywarze barwnym. Bardzo ładne są pisanki
ażurowe wykonywane poprzez nawiercanie w wydmuszkach dziurek i odłupywaniu części
skorupek.
Oliwia Prochowska kl. Ic

Grafika wykonana przez hellcorpceo (deviantART)
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Muzyka
Nazwa zespołu: Pink Floyd
Gatunek: rock
W zespole byli: Nick Mason, Roger Waters
(zmarł w 2008r.), Richard Wright, David
Gilmour, Syd Barett (zmarł w 2006r.), Bob
Klose,
Pink Floyd - angielski zespół rockowy, który
znany był z bardzo oryginalnych, czasami
filozoficznych utworów. Oraz ciekawej grafiki
w albumach. Oficjalnym logo zespołu Pink
Floyd jest pryzmat, przez który przechodzi
światło, tworząc po drugiej stronie tęczę. Ta
grupa muzyczna sprzedała ponad 200mln
albumów, czyli najwięcej w historii z
wszystkich grup muzycznych. Nie wszyscy
kojarzą z nazw ich utwory, ale każdy na pewno
słyszał ich najbardziej znane utwory, jak np.
"Another brick in the wall" ( znane też jako
"We don't need no education").
Oficjalna strona internetowa: http://www.pinkfloyd.com/index.php Warto posłuchać: "Wish
you were here", "Money", "Another brick in the wall ".
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Wiersz na podst. „Romeo i Julia” (Monolog Julii)
O Romeo, Romeo mój ukochany,
Dlaczego zadałeś mu śmiertelne rany?
Dlaczego nienawiść Twa wyszła z ukrycia,
I pozbawiłeś niecnie Tybalta życia?
Tęsknię ja tu za Tobą, och, jakże wiele,
Ostatni razy ujrzałam Cię w kościele.
Gdy myślę że nigdy nie zobaczę Ciebie,
To już widzę, jak pierś moja sztylet grzebie.
Lecz wnet znajdę radę na to, co się stało,
Laurenty Ojciec płynu wręczył mi mało,
Choć niby niegroźny, każdy Ci to powie,
Dzięki niemu na dzień cały spocznę w grobie.
Ja Cię proszę, błagam Romeo kochany,
Mą wielką miłością tak obdarowany,
Przyjdź jutro na wieczór do grobowca mego,
A czas nastanie dla nas szczęścia wiecznego,
Gdy Ty nie uczynisz tego, o co wołam,
Zostać przy żywocie na pewno nie zdołam.
Gościnnie: Jan Szerocki

Komiks przetłumaczony przez Agatę Kobos
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