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Święta wielkanocne podobnie jak w Polsce  poprzedza  40-dniowy post, 

Wielką Niedzielę świętuje się atmosferze domowej, w gronie najbliższych,
gdzie ważnym punktem jest obiad, podczas którego serwowana jest baranina
lub jagnięcina. Wśród oryginalnych  dań serwowanych na stole świątecznym
we Włoszech  jest tak zwany “wielkanocny tort”.  Nie jest to jednak słodycz, 
 ale  zapiekanka  przekładana z buraków, cebuli, grzybów, jajek, chleba
namoczonego w mleku i parmezanu.
Dzieci  otrzymują w tym czasie  czekoladowe jaja z niespodziankami.
W  Italii Wielki Poniedziałek, drugi dzień świąt często jest spędzany na
świeżym powietrzu w gronie rodzinnym. Przypomina on polską majówkę. 

a tydzień przed Wielkanocą w licznych miejscowościach włoskich mają
miejsce  misteria męki pańskiej oraz procesje.

WŁOCHY



HISZPANIA

Wielkanoc w Hiszpanii jest obchodzona bardzo uroczyście,  a klimat tych świąt
utrzymuje się cały tydzień.  
Ciekawym  zjawiskiem podczas Wielkanocy   w Hiszpanii są jedyne w swoim
rodzaju procesje w formie widowiska. Przyciągają one nie tylko mieszkańców,
ale także wielu turystów. Atmosfera tam panująca sprzyja spotkaniom z
rodziną i przyjaciółmi.
Najważniejszym daniem goszczącym na stołach  jest potaje de garbanzos, czyli
gulasz z ciecierzycy.  Jeżeli zaś chodzi o słodkości to popularna  jest torrija. Jest
to kromka chleba namoczona w jajku, mleku oraz cukrze. Można ją podawać 
z   dodatkami, np.  miodem, winem, cynamonem.

 



Centralnym  momentem Wielkiego Tygodnia w   Grecji jest zapalenie świecy
rezurekcyjnej w trakcie Wielkiej Mszy Rezurekcyjnej. Duchowny przekazuje
światło świecy przywiezione z Jerozolimy wiernym, a oni pozdrawiają się
wzajemnie wypowiadając słowa "Chrystus Zmartwychwstał". 
Celebracja    świąt zaczyna się w niedzielę wielkanocną.  Zgodnie z   tradycją
piecze się na ruszcie baranka albo kozę.  Przygotowuje się także  kokoretsi,
dobrze przyprawione kawałki wątróbki z dodatkami. Wśród łakoci można
zobaczyć słodkie kuleczki koulourakia (ciasto na bazie masła z polewą jajeczną
na wierzchu), a także wielkanocne babeczki.
Dla greków Wielkanoc to także czas odpoczynku, biesiadowania i tańca. 
 Świętujący stukają się czerwonymi pisankami.  Zabawa polega na tym, że
osoba, której jajko nie pęknie, będzie szczęściarzem  cały rok. 

GRECJA



 Wielka Sobota w Irlandii to czas pochodów,    podczas których ludzie demonstrują
koniec postu  i chęć rozpoczęcia celebracji świąt wielkanocnych.   Na czele pochodu 
 idzie rzeźnik, który  niesie   zawieszonego na kiju śledzia, którego uczestnicy  biją
kijami. Następnie śledź zostaje wrzucony do rzeki, a na jego miejsce rzeźnik nakłada
baraninę, która ma symbolizować rozpoczęcie świętowania. 
Wielka Niedziela to czas rodzinnych spotkań   poprzedzonych   udziałem   w
uroczystościach kościelnych. 
W Irlandii przywiązuje się większą uwagę do  obiadu świątecznego niż do śniadania.
Stół wielkanocny w Irlandii jest bogato zastawiony różnymi potrawami. Można
zobaczyć na nim np.  pieczonego indyka,  szynkę, puddingi, ciasta.
W takcie Świąt popularną zabawą dla dzieci jest  Easter Egg Hunt - wesoła forma
polowania na wielkanocną pisankę lub czekoladowe jajko.

IRLANDIA



Przygotowania do świąt wielkanocnych w Niemczech rozpoczynają się już 

W Niemczech Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się tradycyjną, poranną 
mszą rezurekcyjną, a następnie odbywają się spotkania rodzinne  przy suto
zastawionym stole.
Podobnie jak w Polsce śniadanie ma wymiar bardzo uroczysty. Być sąsiedztwo
naszych krajów spowodowało, że śniadanie wielkanocne w Niemczech jest
podobne do naszego i składa się m.in.  z jaj w różnej postaci, kiełbas, wędlin. 
Dla dzieci jest to czas poszukiwań  malowanych lub czekoladowych jaj 

w Wielki Czwartek, który jest nazywany  jako Zielony Czwartek
(Gründonnerstag). W tym dniu  maluje się na zielono jajka, a domy  przyozdabia
się   zielonymi ozdobami,  na stołach zaś można zobaczyć  bukiet wielkanocny
składający się  z zielonych gałązek i wydmuszek.

w ogrodzie i w domu.    Tradycja mówi,  że drobne upominki i łakocie przynosi
Osterhase, czyli Królik Wielkanocny.

NIEMCY 



Wielkanoc w Finlandii rozpoczyna się w Niedzielę Palmową.  Jest to tzw.
Hiljainen Viikko, czyli Cichy Tydzień. 
Domy dekorowane są  gałązkami brzozy i wierzby  oraz żonkilami. 
Ciekawym fińskim zwyczajem  jest   odwiedzanie domów przez różnorodnie
przebrane  dzieci wręczające mieszkańcom kolorowo udekorowane gałązki
wierzby. W zamian za to domownicy wręczają dzieciom słodycze.  
Na  wielkanocnym stole  w Finlandii można zobaczyć przygotowaną na różne
sposoby jagnięcinę i baraninę.  Popularnym przysmakiem jest mämmi   czyli
mieszanka wody, mąki żytniej i słodu.
Podobnie jak w Polsce, w dekoracji występują malowane przez dzieci   pisanki,
a także  kurczaki i zające.

 

FINLANDIA
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DZIAŁAJĄCY W LUBUSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM.

"EUROPEJSKI DUCH OZNACZA BYCIE ŚWIADOMYM
PRZYNALEŻNOŚCI DO KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

RODZINY I GOTOWYM DO SŁUŻENIA TEJ SPOŁECZNOŚCI 
W DUCHU CAŁKOWITEJ WZAJEMNOŚCI, BEZ ŻADNYCH

UKRYTYCH MOTYWÓW HEGEMONII BĄDŹ EGOISTYCZNEGO
WYKORZYSTYWANIA INNYCH."  
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