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POWIAT STR Z E LE C K I
Dzieñ Wszystkich wiêtych i Zaduszki

Prochem jeste i w proch siê obrócisz

Dzieñ Wszystkich wiêtych - 1 listopada - w Kociele katolickim czci
siê wszystkich tych, którzy dost¹pili zbawienia po mierci. Pocz¹tki tego
wiêta siêgaj¹ IV wieku, kiedy w Antiochii wspominano wielu bezimiennych
mêczenników w niedzielê po Zes³aniu Ducha wiêtego. Od 610 do 731 roku
naszej ery wiêto to obchodzono 1 maja, dopiero Papie¿ Grzegorz III, w 731
roku, przeniós³ to wiêto na 1 listopada. A powodem podobno by³y trudnoci
z wy¿ywieniem pielgrzymów przybywaj¹cych do Rzymu na wiosnê.
Drugi dzieñ listopada to Dzieñ Zaduszny  powiêcony modlitwom za
zmar³ych. Przed wojn¹ w Polsce by³ ten dzieñ wiêtem. W czasach PRL natomiast - normalnym dniem pracy. W dodatku w oficjalnej nomenklaturze tak
bardzo starano siê unikaæ jakichkolwiek zwi¹zków z religi¹, ¿e w mediach
miejsce Dnia Wszystkich wiêtych i Zaduszek zaj¹³ twór dziwny  wiêto
Zmar³ych. I mimo ¿e po roku 1989 zaczêto powracaæ do w³aciwego nazewnictwa obu wi¹t, ta nazwa tak mocno utrwali³a siê w jêzyku potocznym, w
dodatku zupe³nie nies³usznie, ¿e przybiera czasem zupe³nie zdumiewaj¹c¹
formê. Ku mojemu zdumieniu w jednej z powa¿nych rozg³oni 25 padziernika br. us³ysza³am sformu³owanie: Dzieñ Wszystkich Zmar³ych (!).
Dzieñ Zaduszny jest kocielnym wiêtem od dziesiêciu wieków. Zapocz¹tkowa³ je w roku 988 w. Odilon, pi¹ty z kolei opat klasztoru benedyktynów w Cluny, we Francji - dla swojego klasztoru. Potem tê inicjatywê podjê³y
inne klasztory benedyktyñskie, a od XIII wieku wiêto Zaduszek - mod³ów za
dusze zmar³ych - w nastêpny dzieñ po Wszystkich wiêtych - zosta³o wprowadzone do kalendarza powszechnego w Kociele rzymskim.

W judaizmie mieræ rozumiana jest jako zamkniêcie ziemskiego etapu egzystencji cz³owieka,
a po pogrzebaniu cia³a
dusza ludzka wkracza w
¿ycie wieczne. S³owa
przytoczone wy¿ej, znane nam wszystkim, wychowanym w kulturze
chrzecijañskiej, padaj¹ w
czasie pogrzebu ¿ydowskiego, w czasie którego
wszyscy zgromadzeni
uczestnicz¹ w zasypywaniu mogi³y. Starym zwyczajem jest przy odchodzeniu rzucenie za siebie,
w kierunku grobu, ziemi
lub trawy i wypowiedzenie tych w³anie s³ów:
Prochem jeste i w proch
siê obrócisz!. Opuszczaj¹cy cmentarz ¿a³obnicy
pocieszaj¹ siê wzajemnie
Jedna z macew na cmentarzu ¿ydowskim
tradycyjn¹ formu³¹ ¿yczeniem:
Niech
w Lenicy
Wszechobecny zele wam
pocieszenie, tak jak wszystkim, którzy s¹ w ¿a³obie po Syjonie i Jerozolimie.
Na terenie powiatu strzeleckiego znajduj¹ siê dwa kirkuty - cmentarze
¿ydowskie. Ten w Lenicy, przy ul. Starostrzeleckiej, za³o¿ony zosta³ przed
1841 rokiem, a ostatni pochówek odby³ siê tam w 1920 r. Najstarszy nagrobek
pochodzi z 1841 roku, wiêkszoæ inskrypcji na macewach to napisy w jêzyku
hebrajskim i niemieckim. W 1980 roku z inicjatywy w³adz miejskich dokonano
prac porz¹dkowych oraz naprawiono ogrodzenie.
Drugi cmentarz, po³o¿ony w lesie obok Niezdrowic, przeznaczony by³ dla
zmar³ych cz³onków gminy ¿ydowskiej w Ujedzie. Nekropolia powsta³a w
1822 roku. W czasie II wojny zosta³ bardzo mocno zniszczony: do dzi zachowa³o siê oko³o dwudziestu piêciu nagrobków, wiele z nich jest przewróconych.
Najstarszy nagrobek datowany jest na 1822 rok i nale¿y do Havy córki Mosze.
Na cmentarze ¿ydowskie nie przynoszono kwiatów ani zniczy; nie zapalano
ich równie¿ w czasie pogrzebu. Na grobach k³adziono kamyki  jako wyraz
szacunku do zmar³ego. Tak¹ scenê znamy te¿ z filmu Lista Schindlera.
Prawdopodobnie obyczaj ten pochodzi z dawnych czasów, kiedy zw³oki
grzebano na pustyni, a grób zabezpieczano przed zwierzêtami kamieniami.

Pami¹tka Umar³ych, Niedziela Wiecznoci
 Niedziela o S¹dzie Ostatecznym
- Oczywicie spo³ecznoæ ewangelicka przywi¹zuje wagê do pamiêci o
osobach, których ju¿ wród nas nie ma - mówi ks. Ryszard Pieron, pastor
parafii ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Ma³ych, do której nale¿¹ równie¿ wierni z terenu powiatu strzeleckiego.  Z tym, ¿e w ró¿nych krajach s¹ to
ró¿ne daty: S³owacy obchodz¹ go równie¿ 1 XI, Czesi 2 XI, ale w kocio³ach
reformacyjnych w Niemczech tej pamiêci powiêcona jest ostatnia niedziela
roku kocielnego, zwana Niedziel¹ Wiecznoci lub Niedziel¹ o S¹dzie Ostatecznym. Jest ona wezwaniem do czujnoci na dzieñ przyjcia Pana. Mamy
czuwaæ na powtórne przyjcie Pañskie i na godzinê naszego odejcia z tego
wiata do nowego nieba i na now¹ ziemiê, do nowej Ojczyzny, do Domu Ojca.
Kiedy Pan przyjdzie, wtedy wszystko bêdzie nowe.
Dzieñ 1 listopada to w naszym kociele Dzieñ Wspomnienia wiêtych
Pañskich, a w Polsce obchodzony tak¿e jako Pami¹tka Umar³ych. Nasz Synod
ju¿ dawno stan¹³ na stanowisku, ¿e równie¿ w tym dniu - wolnym od pracy w
Polsce - wspominaæ bêdziemy tych, którzy odeszli. Modlitwy maj¹ charakter
dziêkczynny za ¿ycie danej osoby, ale te¿ pocieszenia dla tych, którzy pozostali osamotnieni. Nie dziwnego, ¿e w tym dniu wspominany zmar³ych - ¿yjemy przecie¿ w pañstwie, w którym wiêkszoæ stanowi¹ katolicy, a wiêkszoæ
naszych rodzin to rodziny ekumeniczne. Nie ma u nas Dnia Zadusznego, nie
ma modlitw za zmar³ych. Jeli myl¹ przywo³ujemy naszych zmar³ych - wracamy do ich fizycznego istnienia wród nas i ich ¿ycia.

Kiedy - biesiada przy grobie
Dzieñ Wszystkich wiêtych w rodzinach romskich to bardzo wa¿ne i
rodzinne wiêto. Na ten dzieñ zje¿d¿a siê ca³a rodzina  z daleka i bliska.
Spotykaj¹ siê na grobach swoich bliskich, ozdobionych w tym dniu bardzo
du¿¹ iloci¹ kwiatów i wiec. Wspomina siê, jak by³o dobrze, kiedy ¿yli ci,
których dzi ju¿ nie ma.
Kiedy póniej z cmentarza przychodzi siê do domów rodzinnych, czeka na
wszystkich gor¹cy posi³ek, ciep³a herbata. Na stole musz¹ byæ go³¹bki i kapusta z ry¿em  to g³ówne danie wszystkich wa¿nych wi¹t i uroczystoci rodzinnych.
Kiedy, w latach 70 czy 80 by³o inaczej. Na pewno pamiêtaj¹ to starsi
mieszkañcy Strzelec. Romowie spotykali siê nad mogi³¹  biesiadowali tam,
przy przyniesionej ze sob¹ strawie. Rodzina zmar³ych chocia¿ raz w roku
chcia³a przez to spo¿ywanie jad³a i picia przy pomniku (niejednokrotnie polewaj¹c go odrobin¹ wódki), jak gdyby byæ z tymi bliskimi przy jednym stole.
Katarzyna Goman  Asystent Romski

Wspomnienie zmar³ych - kilka razy w roku
Wród grekokatolików tradycyjnym dniem wspominania zmar³ych jest
poniedzia³ek wielkanocny. Drugim takim dniem jest wiêto Zes³ania Ducha
wiêtego (Zielone wi¹tki). Obchodzenie dnia zmar³ych wiosn¹, po Dniu Zmartwychwstania, nadaje mu nieco inny sens, ni¿ w obrz¹dku rzymskokatolickim.
Jest to wiêto, w którym ¿ywi przychodz¹ podzieliæ siê ze zmar³ymi Dobr¹
Nowin¹ o zmartwychwstaniu, w którym uczestniczyæ bêd¹ tak¿e zmarli.
W dzieñ wiêta Zmar³ych groby przystrajane s¹ przepiêknie kwiatami a na
grobach pal¹ siê wiece - symbol ¿ycia, mierci i zmartwychwstania.
W Kociele prawos³awnym Dzieñ Wszystkich wiêtych to po prostu
wiêto Wszystkich wiêtych. Prawos³awni czcz¹ pamiêæ zmar³ych przodków
wiele razy w roku
W okresie Wielkiego Postu obchodzi siê cztery tzw. Soboty Rodzicielskie.
Wbrew nazwie nie s¹ powiêcone tylko pamiêci rodziców, lecz wszystkich
przodków. Siedem sobót w roku powiêca siê na tzw. Wspominki.
Najwiêksze jednak wiêto, w którym prawos³awni wspominaj¹ swych
przodków to Radonica, przypadaj¹ca we wtorek w tydzieñ po Wielkiej Nocy
(a wiêc inaczej ni¿ u grekokatolików). Jak sama nazwa wskazuje, jest to wiêto
radoci. Radoci ze Zmartwychwstania Chrystusa.
ród³o: strona internetowa www.beskid-niski.pl

Modlitwa nad grobem zakazana

Cmentarz ewangelicki w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego.

W islamie nie zabrania siê odwiedzania cmentarzy, zakazana jest natomiast modlitwa nad grobem. Jedni uwa¿aj¹ to za ciê¿ki grzech (szirk), inni 
dopuszczaj¹ j¹. Filozofowie twierdz¹, Czczenie grobów, wzywanie zmar³ych
i proszenie ich o pomoc nie jest szirk. Jest to jedynie ta³assul (sposób przybli¿enia siê do Allaha), szukanie wstawiennictwa, oraz czynienie mediatorów
pomiêdzy sob¹ a Allahem. Je¿eli nie wierz¹ ¿e te obiekty czci, s¹ stwórcami,
¿ywicielami, lub maj¹ w³adzê nad stworzeniem u boku Allaha, to nie dopuszczaj¹ siê szirk!

PUNKT
KONSULTACYJNY
/dla rodziców, uczniów
i nauczycieli
powiatu strzeleckiego/
Rz¹dowy program poprawy stanu bezpieczeñstwa w szko³ach i placówkach - znany pod nazw¹ Zero
tolerancji dla przemocy w szkolezak³ada wzbogacenie form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
wiadczonej uczniom, rodzicom
i nauczycielom. W tym celu w szko³ach powstaj¹ w³anie Punkty Konsultacyjne. Ich dzia³alnoæ, w okresie
padziernik-grudzieñ 2007, ma
charakter pilota¿owy i s³u¿y okreleniu realnego zapotrzebowania na
tego rodzaju dzia³ania pomocowe.
Wa¿ne jest tak¿e:
* zwiêkszenie dostêpnoci do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
* stworzenie bezporedniej mo¿liwoci korzystania przez rodziców, nauczycieli i uczniów z porad, informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej,
* umo¿liwienie szybkiego i skutecznego rozwi¹zywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci,
* wspieranie rodziców i nauczycieli
w podnoszeniu kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawid³owych relacji rodzic dziecko,
* udzielanie pomocy w eliminowaniu sytuacji, w których brak
wsparcia skutkuje generowaniem
i kumulacj¹ trudnoci wychowawczych.
Strzelecka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna utworzy³a taki
punkt w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Strzelcach Opolskich
przy ul. Marka Prawego 19
O problemach wychowawczych
czy k³opotach w szkole zarówno rodzice, uczniowie jak i nauczyciele
mog¹ porozmawiaæ z fachowcami we
wtorki i czwartki po po³udniu. Wtedy przez cztery godziny  od 13 do
17 - dy¿urowaæ bêd¹ specjalici: pedagog i psycholog.
WTOREK
13.00 - 17.00 - sala 204 II piêtro
13.00 - 15.00 - / Adriana Hajdas 
psycholog/
15.00 - 17.00 - /Barbara Kemska
Guga  dyrektor Poradni/
13.00 - 17.00 - sala 205 II piêtro
- Ma³gorzata £oskot pedagog
CZWARTEK
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
pedagog
15.00 - 17.00
15.00 - 17.00
pedagog

- sala 205 II piêtro
- Jadwiga Olkuska 
- sala 204 II piêtro
- Barbara Mikosz 

Jeli oka¿e siê, ¿e rzeczywicie
jest zapotrzebowanie na tak¹ formê
pomocy, niewykluczone, ¿e Punkt
Konsultacyjny bêdzie kontynuowany. Byæ mo¿e powstanie tak¿e na
terenie innej gminy powiatu strzeleckiego.
Warto przypomnieæ, i¿ oferowana forma pomocy jest bezp³atna, a
osoba zg³aszaj¹ca siê ze swym problemem nie musi mieæ ¿adnego skierowania
/np. lekarza czy innego specjalisty/.

