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Numer 01/2014                        Kwiecień 2014 r.

WIELKANOC W POLSCEDZIEŃ CHOREGO W DPSAKCJA „POLA NADZIEI”



WIELKANOC W POLSCE 
WIELKANOCNY PORANEK, MODLITWA, 

ZMARTWYCHWSTANIE, OBRZĘD.

„…TEJ NOCY, NIECH JEZUS SPOJRZY W TWOJE OCZY, NIECH Z 
PORANNYM ZMARTWYCHWSTANIEM, WEŹMIE CIĘ ZA RĘKĘ I W 
TWOJEJ DOBREJ DUSZY USŁYSZY, ”JESTEŚ MOIM PANEM”.

 
OPIS ŚWIĘTA

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem 
chrześcijaństwa obchodzonym na pamiątkę Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa,  rozpoczyna  je  Środa  Popielcowa  
40  dniowym  okresem  Wielkiego  Postu.  Wielkanoc 
poprzedzona jest Wielkim Tygodniem, rozpoczyna go Niedziela 
Palmowa,  obchodzona  na pamiątkę  uroczystego  wjazdu 
Jezusa  do  Jerozolimy.  Wielki  Tydzień  to  czas  zadumy  nad 
męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek odbyła 
się ostatnia wieczerza Jezusa z Apostołami, oraz ustanowienie 
Najświętszego  Sakramentu,  przeistoczenie  chleba  i  wina  w 
Ciało i  Krew Chrystusa. Na znak miłości i jedności z ludźmi 
Jezus przybrał  postać  sługi  i  umył  nogi  Apostołom. W tym 
dniu  odprawia  się  tylko  jedną  mszę  z  udziałem wszystkich 
kapłanów, jest to msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna 
trzydniową  uroczystość  tzw.  Tridum  Paschalne.  Pan  Jezus  
w postaci  Najświętszego Sakramentu,  zostaje  przeniesiony  
do  kaplicy  adoracji,tzw.  ciemnicy.  Milkną  dzwony,  gaśnie 
wieczna  lampka  przy  tabernakulum,  zdejmuje  się  obrusy  
z ołtarza. Cały Kościół pogrąża się w smutku wyrażając ból  
w związku z cierpieniem i męką krzyżową, na którą wydano 
Chrystusa. Przed południem w katedrach biskupi świecą oleje, 
potrzebne  przy  udzielaniu  sakramentu  chorych,  chrztu, 
bierzmowania.  Wielki  Piątek  to  dzień  upamiętniający  sąd, 
mękę  i  śmierć  Chrystusa  Wierni  ograniczają  przyjmowanie 
pokarmów-  poszczą.  Tego  dnia  nie  odprawia  się  mszy. 
Wieczorem kapłani w czerwonych szatach przypominających 
o  ofierze  krwi,  klękają  lub  padają  na  twarz  i  modlą  się  
w milczeniu, po czym rozpoczyna się Liturgia Słowa, Wierni 
słuchają opisu sądu i męki z Ewangelii św. Jana (J18,1-19,42). 
Następnie jest adoracja krzyża, który po odsłonięciu ukazuje 
nam ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Wierni podchodzą do 
krzyża, przyklękają i po przez symboliczny pocałunek wyrażają 
osobiste  przyjęcie  zbawienia,  odkupienia  grzechów  przez 
Chrystusa. Jezus został ukrzyżowany i zmarł prawdopodobnie 

około godz. 15 na skalistym wzgórzu koło Jerozolimy zwanym 
„Miejscem  Czaszki”  inaczej-„Golgota”  Łaciński  odpowiednik 
„Calvaria”. W Kościołach po zakończeniu adoracji Najświętszy 
Sakrament  przeniesiony  zostaje  do  miejsca  tzw.  Grobu 
Pańskiego,  przed  którym  każdy  odbywa  krótką  osobistą 
modlitwę,  czasem  czuwając  całą  noc.  Godzina 
zmartwychwstania  Chrystusa  pozostaje  Bożą  tajemnicą. 
Prawdo podobnie miało to miejsce bardzo wczesnym rankiem. 
W Wielką Sobotę rano zanosi się do poświęcenia jajka i chleb 
(z  czasem  dokładano,  baranka,  masło,  mięso,  ciasto).  
W  Sobotę  wieczorem  przed  kościołami  dokonywany  jest 
obrzęd  poświecenia  ognia  i  wody-  rozpoczyna  się  Wigilia 
Paschalna.  Od poświęconego ognia zapala się dużą świecę, 
tzw.  Paschał  oznaczający  osobę  Chrystusa,  czyli  Światłości 
Świata.  Kapłani  świecą  wodę  przeznaczoną  do  Sakramentu 
Chrztu,  itp.  W  Niedzielę  rano  odbywa  się  Rezurekcja, 
uroczysta  Msza  Św.  z  procesją,  na pamiątkę 
Zmartwychwstania  Jezusa  Chrystusa.  Jest  to  jedna  
z głównych prawd wiary chrześcijańskiej, znakiem zwycięstwa 
nad  śmiercią  i  zapowiedzią  przyszłego  zmartwychwstania 
wszystkich  wiernych.  Po  Rezurekcji  ogłoszeniem  światu,  
że  Jezus  Chrystus Zmartwychwstał,  wierni  rozpoczynają  
w  domach  uroczyste  śniadanie  poprzedzone  modlitwą, 
złożeniem  życzeń  i  dzieleniem  poświęconym  pokarmem. 
Spożywanie  poświęconych  pokarmów  to  symbol  wiecznego 
życia,  jakie  daje  Zmartwychwstały  Jezus  Chrystus  tym,  
co w Niego wierzą i wypełniają przykazania Boże!

Przypomnienie dla wielu ” stylem języka ewangelii”„   WIARA 
CHRZEŚCIJAŃSTWO-  TO  NIE  PATENT  ….darmo  dostaliście,  
darmo dawajcie… sakramenty,posługę i katechezę,modlitwę.  
Bo kto  czyni  bliźniemu swemu,  to  co  jemu nie  miłe,   sam 
trafi po  śmierci tam gdzie  nie  chce.  A  kto  Boże  prawo dla  
korzyści głosi ,daje nadzieje za dobra tego świata. Kto swój  
grzech skrywa za ołtarzem i nie szanuje życia bliźniego ,ten  
spragniony  najbardziej  będzie  ,łaski  Syna  Bożego.  
W  pokrętnej  interpretacji  słowa  z  Pisma  Świętego  jeśli  
zagubisz  dusze  siostry  -brata  ,  Słowo  pójdzie  po  nie  by  
podnieść i  otrzeć łzy ,  a dobro zhańbione uniesie ku życiu  
swojemu. Czas zdjąć zasłony zdobione, by być wiernym nie  
dla  mamony!  .  Błogosławiony  lud  bogactwem  nie  
upośledzony.  Noc  i  dzień  dla  was  stworzone,  Myśli  czyny  
wolne -życie jest u Boga i z Bogiem spełnione. Gdy troska ,  
dobro,  szczęśliwa  łza,  nadzieja  ,miłość,  mądrość,  na  próg  
wiecznego królestwa przyniesione…
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ŻYCZENIA

Bądźmy!,dla tych wzniosłych chwil,dla miłości bezcennej, dla 
celów życia w towarzystwie zdrowia, dla dotyku od niego, dla 
uśmiechu nie tylko swojego. Dla dobra wszechobecnego, dla 
bliskości  ukochanego,  dla  życia  szczęśliwego,  dla  każdego  
w nim progu  pokonanego.  Dla  tych  co  już  tylko  w naszej 
pamięci,  dla  wielu  naszych  pragnień,  dla  zrozumienia  nas-
przez wielu, dla Tych Świąt i wspólnego bycia.- dla prostych 
radości tego życia.

MODLITWA DO UROCZYSTOŚCI DOMOWEJ  PRZY 
ŚNIADANIU ŚWIĘTA  WIELKANOCNEGO 

W  Imię  Ojca  i Syna  i  Ducha  Świętego,  Amen.! ( CZYTAĆ  
POWOLI)- Tego  szczególnego  dnia  wychwalajmy  Boga,  
naszego Ojca,  za  Wielką  Noc, w  której  Jego  Syn  Jezus  
Chrystus.  Zmartwychwstał.  Przeżyjmy  tamto wydarzenie 
opisane  w Ewangelii  Św. Jana
(przeczytać  z  Pisma,  św.  Nowy  Testament  Ew.  Św.Jana 
rozdział 20 wers. 1-9 )

• Dziękując  Bogu  Ojcu  za  jego  miłości  do  nas, 
odmówmy  modlitwę,  którą  nauczył  nas  sam  Jezus 
Chrystus: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.. 

• Pozostając w ciszy przedstawmy z wiarą Bogu nasze 
podziękowania i prośby aby je pobłogosławił…..Ciebie 
prosimy!.. wysłuchaj nas  Panie!. 

• Polećmy  nas  i  nasze  rodziny,sąsiadów  
i  potrzebujących Św. Maryi matki Jezusa Chrystusa. 
Zdrowaś Mario … 

 Jezu Nasz Panie, blask Twego Zmartwychwstania rozprasza 
mroki naszych serc. Obdarz nas łaską pokory, byśmy widzieli 
w prawdzie swoje życie i wielbili Boga Ojca za Jego miłość do 
nas.  Chryste  nasza  Pascho,  napełnij  nas  Twym  Duchem 
Świętym, abyśmy z radością świętowali Twoje zwycięstwo nad 
śmiercią, piekłem i szatanem. Niech nasze życie będzie godne 
Twojej  ofiary  na  krzyżu,  zmartwychwstania  i  otrzymanego 
zbawienia.  Jezus  Chrystus  zmartwychwstał–(odpowiadają 
wszyscy)  Prawdziwie  Zmartwychwstał  Alleluja!  Jezu  Ufamy 
Tobie – Amen!
Składamy  sobie  życzenia  następnie  odmawiamy  przed 
posiłkiem tą codzienną modlitwę.
”Panie  Jezu  pobłogosław  nas,  te  pokarmy,  tych,  którzy  je 
przygotowywali, którzy będą je spożywali, spraw aby na tym 
stole nie zabrakło chleba ani miłości do Twojej Mamy. Naucz 
nas  dzielić  się  tym  pokarmem ze  wszystkimi.  Pobłogosław 
tych,  którzy  tego  pokarmu  dziś  spożywać  nie  mogą.  Panie 
Jezu zasiądź pośród nas i bądź naszym Gospodarzem, Amen!”

 
KILKA ISTOTNYCH INFORMACJI  DLA WIEDZY 

I ORIENTACJI 

Każdemu, kto wierzy w Jezusa i wyznaje, że jest Jego Panem 
treść  modlitwy  „Wielkanocny  Poranek”  zgodny  z  kanonami 
wiary  i  zalecany  przez  duszpasterzy  Kościoła  Rzymsko- 
Katolickiego,  pozwoli  godnie  przeżyć  to  szczególne 
chrześcijańskie  święto.  Niemożliwa  jest
wspólnota Chrystusa z grzesznym człowiekiem, ale On może 
i chce go oczyścić w Sakramencie Spowiedzi. Po Rezurekcji, 
każdy  wierzący  w  zmartwychwstanie  Jezusa  Chrystusa, 
przychodząc do domu ogłasza w nim Dobra Nowinę ”Jezus 
Chrystus  Zmartwychwstał”,  a  pozostali  odpowiadają: 
„Prawdziwie  Zmartwychwstał  Alleluja!!”.  Następnie  cała 
rodzina  gromadzi  się  przy  stole  świątecznym,  na  którym 
znajduje  się  poświęcony  pokarm  i  rozpoczyna  wspólną 
modlitwę  (np.  Wielkanocny  Poranek)  od  dokładnego 
wykonania ręką znaku krzyża na sobie. Po modlitwie składamy 
nawzajem życzenia. Niech będą krótkie, ale szczere i podparte 
miłością  życząc,  np.  „Niech  zmartwychwstały  Jezus  będzie 
obecny w każdej chwili twojego życia”, lub „Życzę Ci Jezusa 
w twoim życiu”. Zdrowia i radości też się życzy. Ważne jest by 
składający  życzenia,  patrzyli  sobie  w  oczy,  odbiorca  życzeń 
wie,  że  są  kierowane  do  niego.  Nie  zapominajcie 
pobłogosławić się nawzajem czyniąc palcem znak krzyża na 
czołach,  szczególnie  na  ten  znak  czekają  dzieci.  Takie 
błogosławieństwo osób sprawiedliwych i  czystego serca jest 
uświęcane  przez  Boga.  Starajcie  się  być  takimi,  jakimi 
jesteście bez pozorów, wolnymi i odważnym w tym co robicie, 
nawet jeśli w śród was znajduje się osoba, która nie wierzy 
w  Boga,  (bo  możliwe  ze  nigdy  nie  widziała  prawdziwie 
wierzących).  Następnie  przed  spożyciem  pokarmów  należy 
odmówić modlitwę, którą odmawiają przed każdym posiłkiem 
chrześcijanie:….„Panie  Jezu  Pobłogosław  nas,  te  pokarmy, 
tych którzy je przygotowywali. …
Spożywamy najpierw te pokarmy, które zostały poświęcone  
a  ich  resztki  tzn.  skorupki  jajek,  itp.  oraz  dodatki  jak 
bukszpan,  należy spalić  w ogniu,  nie  wyrzucać do śmieci.  
A potem spożywamy pozostałe pokarmy –żurek, sernik, baby, 
mazurki,….  Należy  zwrócić  uwagę  na  to,  iż  pod  czas  tych 
świąt  nie obdarowujemy  się  wzajemnie  prezentami  
a wszystko, dlatego ze największym prezentem dla człowieka 
jest  sam Zmartwychwstały Jezus Chrystus  przynoszący nam 
zbawienie.  Prezenty  z  tej  okazji  to  duże  nieporozumienie  
i skrzywienie poglądów religijnych nawet wobec dzieci a jeśli 
już chcemy pokazać ze lubimy dzieci obdarujmy ich naszym 
zaproszeniem  tam  gdzie  dawno  nie  byliście, 
wycieczka,spacer,w  trakcie  której  zawiążecie  więzy  rodzinne 
być  może  mocno  poluzowane.  J  jeszcze  jedno  zwróćmy 
uwagę na to, co malujemy na pisankach. Często znajdujące 
się wizerunki nie przypominają świąt. Ostatnio do Polski, jak 
wiele  innych  wypaczeń,  wchodzą  elementy  obcokrajowych 
często pogańskich zwyczajów, a wielu myśli ze tak ma być. 
Powielanie  nie  Polskich  zwyczajów  jest  wyzbywaniem  się 
swojej kultury i wyglądamy śmiesznie z tym ślepo przyjętym 
rekwizytem  do  Święta  Wielkiej  Nocy!.  Bo  cóż  jest  wart 
skopiowany obraz!? Tak samo wiara niech nie będzie  ślepą 
kopią a zdecydowanie naszym szczerym wyznaniem poznanej 
wiary, ze Jezus to Nasz Pan.
„..NIECH TE ŚWIĘTA BĘDĄ INNE,  NAJLEPIEJ POZBAWIONE 
OBŁUDY  I  PSEUDO  WIARY,  NIECH  BĘDĄ  POCZĄTKIEM 
NOWEGO  DOBRA,  KOŃCA  TEGO  CO  MĘCZY  I  NISZCZY!, 
NIECH  UŚMIECH  BĘDZIE  SZCZERY,  NIE  FILMOWY,  NIECH 
PYTANIE: „CO SŁYCHAĆ?”- ZAMIENI SIĘ NA: „W CZYM MOGĘ 
POMOC,”  NIECH  KAŻDY  ODNAJDZIE  SWÓJ  CEL  DĄŻENIA  
I BĘDZIE WOLNY W TYM CO ROBI, NIE NISZCZĄC NICZEGO 
I NIKOGO DOBREGO OBOK SIEBIE!”
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Zabawa Karnawałowa 

Karnawał  to  okres  zimowy  jednak  zgodnie  z  tradycją  
i  zwyczajem  to  czas  zabaw  i  radości.  Nasi  mieszkańcy  
z niecierpliwością oczekują na zabawę, bal, pieczenie pączków 
i przerabianie karnawałowe, które towarzyszy tego dnia.
Takim dniem był  30.01.2014r.  –  bal  karnawałowy w Domu 
pomocy Społecznej. Przeżyliśmy miłe chwile, dobrą atmosferę, 
radość, uśmiech i zadowolenie okazywane przez uczestników 
zabawy. Przygotowane scenariusze zabawy podkreślały temat 
spotkania.

 

Zabawę,  quizy,  konkursy  poprowadziły  Lucyna  Grala  
i Agnieszka Krukowska. Dobra zabawa i nastrój towarzyszyły 
nam do końca spotkania. Dziękujemy za przygotowanie tego 
dnia, chcemy się spotkać za rok w tak miłej atmosferze.
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Jasełka w wykonaniu dzieci 
z Przedszkola Nr 18 w Ostrołęce 

 

27.01.2014r. do naszego Domu zawitały dzieci z  Przedszkola 
Nr 18 w Ostrołęce. Jest to czas wielkich wzruszeń i przeżyć 
dla  mieszkańców.  Przyjęli  ich  serdecznie  i  z  wielką  uwagą 
obejrzeli Jasełka. 

Bardzo  serdecznie  podziękowaliśmy  dzieciom,  nauczycielom 
Przedszkola  za  przyjazd  i  występ,  za  wprowadzenie  ciepłej 
atmosfery w te zimowe dni.

 

Dzień Babci i Dziadka w DPS 
w Ostrołęce 

W  mroźny  zimowy  dzień  29.01.2014r.  przyjechały  do  DPS 
dzieci  z  Przedszkola  nr  7  w  Ostrołęce  prezentując 
przedstawienie z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.

 

Nasi  mieszkańcy  na  spotkanie  z  dziećmi  bardzo  chętnie 
przychodzą.  Przedszkolaki  przygotowały  się  doskonale 
opanowując swoje role aktorskie.  

Ze wzruszeniem wcielały się w babcie, dziadków i wnuczków. 
Nie jedna łza płynęła po policzkach wszystkich oglądających 
naszych seniorów. Perfekcyjne opanowanie tekstu i miła gra 
aktorska sprawiły, że  seniorzy podbudowani przez maluchów 
podziękowali im gromkimi brawami za występ.

Symboliczny  podarunek  na  ręce  wychowawców  i  słodki 
poczęstunek umilił ten dzień występującym dzieciom.

Kulig dla mieszkańców 

 
Dnia 5.02.2014r. mieszkańcy wyjechali na kulig do Dzbenina. 
Dzień  był  mroźny,  śnieżny,  bawiliśmy  się  świetnie. 
Uczestnikom  nie  przeszkadzał  mróz.  Przygotowane  sanie 
sunęły  przez  pola  sprawiając  niebywałą  radość  naszym 
mieszkańcom. 

6

http://www.dps-ostroleka.pl/?p=2212
http://www.dps-ostroleka.pl/?p=2210
http://www.dps-ostroleka.pl/?p=2210
http://www.dps-ostroleka.pl/?p=2208
http://www.dps-ostroleka.pl/?p=2208
http://www.dps-ostroleka.pl/?p=2208
http://www.dps-ostroleka.pl/?p=2208


Przemarznięci, głodni, rozgrzaliśmy się gorącą zupą grochową, 
kawą,  herbatą  przy  kominku  w  stadninie  „Mustang”. 
Najedzeni,  zadowoleni  śpiewaliśmy,  tańczyliśmy,  cieszyliśmy 
się tą chwilą.

 

To  nasze  piękne  spotkanie  zorganizował  kolega  
Wiesław  Kuskowski  przy  pomocy  koleżanek  Lucyny  Grala  
i  Agnieszki  Krukowskiej.  Dziękujemy  im  za  to.  Będziemy 
oczekiwać takiego spotkania za rok.

Dzień Chorego w DPS 

11  lutego  2014  r.  to  dzień  obchodów  Światowego  Dnia 
Chorego.  Przygotowana  została  uroczysta  Msza  Święta 
celebrowana przez Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego. 
Naszymi gośćmi byli emerytowani pracownicy Domu, rodziny 
naszych mieszkańców, Księża z ostrołęckich parafii.

Przybyli  również Pan Grzegorz Płocha Wiceprezydent Miasta 
Ostrołęki,  Pani  Magdalena  Jaworowska  Przewodnicząca 
Komisji  Rodziny  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej  i  pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Podczas  Mszy  Świętej  celebrowanej  przez  Księdza  Biskupa 
udzielone  zostało  namaszczenie  chorych.  Po  wspólnej 
modlitwie  Ksiądz  Biskup  odwiedził  chorych  w  zespołach 
mieszkalnych. Wszyscy goście zostali  zaproszeni na wspólny 
poczęstunek na świetlicy bloku „F”.

XI Kabare  towe Obryckie Spotkania   
Artystyczne KOSA 2014 

 

W  dniu  13.01.2014r.  byliśmy  w  ramach  zaproszenia 
uczestnikami  XI  Kabaretowych  Obryckich  Spotkań 
Artystycznych  KOSA 2014. Tematem tegorocznego spotkania 
były  „Lata  XX-te,  lata  XXX-te”.  Cała  sceneria  przypominała 
wymienioną epokę. Uczestnicy również wyglądali w stylu lat 
XX, XXX-tych.

Spotkanie  rozpoczęło  się  częścią  oficjalną,  na  której 
przywitano uczestników,  następnie  zapoznano z  programem 
spotkania, po czym przeniesiono nas w inny wymiar czasu.

Po części  oficjalnej  nastąpił  występ białostockiego kabaretu 
„Widelec” oraz Warszawskiej Kapeli Podwórkowej.

Po  obejrzeniu  części  artystycznej  zaproszono  wszystkich  na 
pyszny  obiad.  Następnie  rozpoczęła  się  zabawa  taneczna, 
podczas której można było podziwiać wytworne stroje lat XX, 
XXX-tych.
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Podsumowaniem całej uroczystości była wspomniana kolacja, 
po której wszyscy uczestnicy pomęczeni ale szczęśliwi wrócili 
do swoich domów.   

Obchody Dnia Św. Walentego połączone 
z zabawą taneczną 

 

17.02.2014r.  w  naszym Domu postanowiliśmy  zorganizować 
 „Dzień  Św.  Walentego”  połączony  z  zabawą  taneczną, 
życzenia  walentynkowe,  które  były  odczytywane  podczas 
spotkania tanecznego. Św. Walenty, jako patron zakochanych, 
kapłan udzielał potajemnie ślubów.

Dzień ten obchodzony był już od XIV wieku. Zwyczaj kartek – 
walentynek  sięga  1848  roku.  Atmosfera  tego  dnia  była 
gorąca. Mieszkańcy tego dnia chętnie uczestniczyli w zabawie 
tanecznej,  pisali  życzenia  na kartkach walentynkowych tych 
świętych,  prawdziwych  .  Sprawiało  im  to  wiele  radości  
i zadowolenia w ten zimowy dzień.

Turniej warcabowy

W dniach 19 – 20 luty 2014r. odbył się Turniej Warcabowy  
w  naszym  Domu.  W  zmaganiach  wzięło  udział  15  osób.  
Wśród  mężczyzn  I  miejsce  zdobył  Mieczysław  Tański,  
II miejsce Andrzej Bura i III miejsce Stanisław Sutkowski. 

Wśród kobiet I miejsce zdobyła Izabela Szabłowska-Lepak,  
II  miejsce  Krystyna  Chodkowska  i  III  miejsce  Krystyna 
Samełko.

Zajęcia w pracowniach terapeutycznych 
dla dzieci z zespołu Szkół Nr 3 

w Ostrołęce 

W  ramach  współpracy  między  instytucjami  na  prośbę 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w  Ostrołęce w naszym Domu 
w dniach 17 – 20.02.2014r.  odbywały się  półzimowiska dla 
dzieci z Zespołu Szkół.

Były to dwugodzinne zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej. 
 Dzieci zostały podzielone na mniejsze grupy, aby instruktorzy, 
terapeuci mieli możliwość przeprowadzania zajęć. Spotkało się 
to z dużym zadowoleniem ze strony dzieci. Wykonane prace 
podczas zajęć zostały przekazane wykonawcom.

Turniej szachowy

W dniu 19 marca 2014 r. odbył się w naszym Domu Turniej 
Szachowy  dla  mieszkańców  DPS.  W  zawodach  I  miejsce 
zdobył Andrzej Bura. Na drugi miejscu uplasował się Zygmunt 
Mazurkiewicz a na III Stanisław Sutkowski. 
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Turniej tenisa stołowego

Aż dwa dni trwał Turniej tenisa stołowego dla mieszkańców 
DPS, który odbył się w dniach 24 – 25.03.2014r. Ostatecznie, 
ciężko wywalczone I miejsce zdobył Zygmunt Mazurkiewicz,  
II miejsce Stanisław Sutkowski i III Ireneusz Mierzejewski. 

Spotkanie z kurpiowszczyzną podczas 
XIV edycji międzyszkolnego konkursu 

„Czy znasz swój region„ 
w ZS Nr 3 w Ostrołęce 

Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce  
w  dniu  4.04.2014r.  udaliśmy  się  z  wizytą  do  szkoły. 
Instruktorzy  terapii  ,  terapeuci  i  mieszkańcy   przygotowali 
stanowiska pracy i prowadzili warsztaty dla dzieci. 

Z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Wielkanocnych   nasi 
instruktorzy  uczyli  wykonywania  różnymi  technikami 
kwiatków, palemek czy koszyczków wielkanocnych. Wszystko 
w atmosferze radości, zadowolenia i krzewienia zanikających 
tradycji kurpiowskich.

Zainteresowanie ze strony dzieci było ogromne, które z wielką 
chęcią  uczestniczyły  w  wykonywaniu  konkretnej  rzeczy  
i chciały aby ta rzecz powstała dla nich.

Dyrektor  ZS  Nr  3  podziękował  wszystkim  za  przyjęcie 
zaproszenia  ,  za  atmosferę  która  tam  panowała,  za 
przygotowanie  stanowisk  i  poprowadzenie  zajęć.  Zostaliśmy 
poczęstowani  regionalną  potrawą  rejbakiem  z  surówką  
z kapusty, kawą, herbatą i ciastem.
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Akcja „Pola Nadziei” 

 

W  naszym  Domu  w  dniach  7  –  11.04.2014r.  została 
przeprowadzona akcja „Pola nadziei”, która jest skierowana do 
wszystkich  mających  na  względzie  chorych  cierpiących  na 
choroby nowotworowe. 

Przeprowadzona została akcja zbiórki  pieniędzy do puszek,  
a  zebrane  pieniądze  przekazane  do  Hospicjum  Domowego 
Caritas. Osoby, które wrzuciły do puszki przysłowiowy grosik 
zostały obdarowane znaczkiem Hospicjum Domowego Caritas.

Przepięknie  kwitnące  i  pachnące  kwiaty  żonkili  ubarwiały 
zespoły  mieszalne  naszego  Domu  oraz  ołtarz  główny  w 
Kaplicy.

Na zakończenie akcji w Kaplicy DPS została odprawiona Msza 
Święta w intencji osób chorych na nowotwory oraz za osoby, 
które od nas odeszły do wieczności.

Msza Św. w intencji ofiar Katastrofy 
Smoleńskiej

W dniu 10 kwietnia 2014r. Prezydent Miasta Ostrołęki zaprosił 
instytucje,  związki,  organizacje,  stowarzyszenia  i  szkoły  na 
skwer im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na godz. 8.41 
aby pomodlić się za ofiary Katastrofy Smoleńskiej oraz złożyć 
kwiaty  przy  tablicy  upamiętniającej  wizytę  Śp.  Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Ostrołęce.

Nasi mieszkańcy tą tragiczną chwilę wspominali i modlili się za 
ofiary podczas Mszy Św. W naszej Kaplicy o godz. 10.00.

Miasto  również  zaprosiło  do obchodów 74 rocznicy  zbrodni 
katyńskiej oraz 4 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej 12 kwietnia 
2014r. na Cmentarz Miejski przy ul. Krańcowej na godz. 11.00 
na  Mszę  Świętą  w Kaplicy  Cmentarnej  oraz  o  godz.  12.00 
modlitwę  Anioł  Pański  za  tragicznie  zmarłych,  złożenie 
kwiatów  pod  obeliskiem  „Bóg,  Honor,  Ojczyzna,  Katyń  – 
Smoleńsk – Siewiernyj”
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Przybyli do naszego Domu
od 01.12.2013r. do 17.04.2014r.

1. Kabala Jarosław                Zespół mieszkalny bloku „F”
2. Puchalski Henryk              Zespół mieszkalny bloku „C”
3. Częścik Tadeusz               Zespół mieszkalny bloku „B”

Kolumna Religijna

Zmarli w okresie 
od 01.12. 2013 roku do 17.04.2014 roku

•Lachowska Marianna Zespół  mieszkalny bloku „B”
•Mierzejewski Stanisław  Zespół mieszkalny bloku  „F”
•Zadrożny Czesław         Zespół mieszkalny bloku „F”
•Truszkowska Marianna   Zespół mieszkalny bloku „F”

Pokój  ich  duszom …

OGŁOSZENIA
Wnioski, pomysły  dotyczące pisma „NASZA GAZETKA“ 

prosimy zgłaszać:
-osobiście w redakcji do Instruktorów terapii zajęciowej

Anny Cićkowskiej i Sebastiana Słomki
-pisemnie na adres redakcji:

Dom Pomocy Społecznej
Ul. Rolna 27

07-410 Ostrołęka
-pocztą elektroniczną na adres
e-mail:dps@dps-ostroleka.pl

„Nasza Gazetka“ składana jest w pracownii informatycznej.

Dziękują Redakcja i Współpracownicy Redakcji 
Mieszkańcy i Pracownicy.
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HOROSKOP KWIECIEŃ 201  4  

BARAN 21.03-20.04
Barany  rozpoczną  ten  miesiąc  od  niewielkich  zmartwień 
urzędowo-  zawodowych.  Poświęcą  się  w  zupełności 
rozwiązaniem problemów, które nagle nagromadzą się nad ich 
głowami. W miłości stagnacja i spokój. Baran nie będzie mieć 
porostu  czasu  na  myślenie  o  uczuciach,  co  może 
spowodować, iż partner będzie coraz chłodniejszy dla Barana.
Koniec  miesiąca  będzie  czasem  odpoczynku  i  spotkań  
z bliskim. Baran w tym miesiącu powinien się mocniej skupić 
na miłości niż na sprawach zawodowych. Musi zrozumieć ze te 
dwie sfery życia da się ze sobą pogodzić.

BYK 21.04-21.05
Byk coraz częściej będzie myśleć o wcześniejszych wakacjach. 
Ten  miesiąc  dla  Byków  może  być  mało  produktywny,  za 
sprawa  apatii,  która  wejdzie  niespodziewanie  w  ich 
codzienność.  Byk będzie  dużo rozmyślać nad sobą,  życiem, 
pracą,  miłością.  Przestanie  szybko kroczyć do przodu.  Taka 
sytuacja  może  spowodować,  iż  Byk  przegapi  wiele  okazji 
wokół siebie głównie pod względem finansowym. W miłości 
niewiele  będzie  się  działo,  ale  mogłoby  gdyby  Byk  włożył 
trochę więcej w to inicjatywy. 

BLIŹNIĘTA 22.05-22.06 
Zasadniczym zmaganiem Bliźniąt w tym miesiącu będzie zbyt 
pochopne podejmowanie decyzji. Bliźnięta muszą uważać na 
impulsywność,  nerwowość,  co  może  spowodować  błędne 
wybory głównie w kwestiach uczuciowych. Gwiazdy sugerują 
spokojnie  rozważyć  wszystkie  opcje,  i  nie  śpieszyć  się.  
W  sprawach  zawodowych  będzie  relatywny  spokój,  choć 
niektóre Bliźnięta nie zauważą nowych możliwości współpracy 
z kimś. 

RAK 23.06-22.07
Raki  powolnymi  krokami  wkroczą  w  wiosenne  porządki, 
głównie  uczuciowe.  Zdecydują  się  na  poważne związki,  ale 
także  część  Raków  na  rozstania  z  partnerami.  Raki  będą 
pragnęły odmiany jak nigdy dotąd. W pracy może okazać się 
że  część  Raków  nie  jest  akceptowanych  przez 
współpracowników. Raki szczególnie te urodzone w ostatniej 
dekadzie znaku muszą uważać na plotki i pomówienia, które 
mogą zniszczyć ich opinie.
Ważnym okresem dla  Raków będzie  koniec  miesiąca,  który 
okaże się bardzo wspaniałomyślny za sprawą bliskich osób.

 LEW 23.07-23.08 
Lwy  początkiem  miesiąca  zaczną  mieć  coraz  większe 
zainteresowanie otoczenia. Za sprawą siły jaką wydobędzie  
z  siebie  Lew,  nie  będzie  narzekać  na  adoracje  u  płci 
przeciwnej.  Szykuje  się  okres  wielu  szaleństw,  zabaw  
i nowych znajomości. Lwy w związkach będą chciały rozruszać 
swoich  partnerów,  co  w  pewnym  momencie  może  być 
męczące. W finansach nowe możliwości, ale tylko wtedy jeśli 
Lew  zacznie  działać.  W  innym  wypadku  będzie  stabilność 
dochodów, ale również i wydatki które będą znacznie większe 
niż poprzedniego miesiąca. 
 
PANNA 24.08-23.09 
Panny  rozpoczną  ten  miesiąc  od  wytężonej  pracy.  Będą 
chciałby być najlepsze w tym co robią. może to doprowadzić 
do skrajnego wyczerpania, dlatego też wiele Panien powinno 
pomyśleć o wypoczynku. W miłości może dojść do ciekawych 
i niespodziewanych zdarzeń, które przewrócą do góry nogami 

dotychczasowy świat Panien. ciekawych wyborach miłosnych 
powinny się raczej kierować intuicją niż rozumem, bo rozum 
w tych kwestiach może ich zawodzić. 

WAGA 24.09-23.10 
Wagi  postawią  w  tym  miesiącu  na  wyjaśnienie  wszystkich 
nieporozumień  uczuciowych.  Będzie  to  jednak dość  trudne, 
zważywszy  na  fakt,  że  w  większość  wypadków  Wagi  były 
odpowiedzialne za tą sytuację.
W finansach mogą zacząć się problemy, głównie urzędowe. 
Wagi w tym miesiącu bardzo powinny uważać na urzędy, sądy, 
wymiar sprawiedliwości. Jedna pomyłka czy przeoczenie może 
spowodować problemy.

 SKORPION 24.10-22.11 
W  tym  miesiącu  Skorpiony  będą  przejawiać  nienasyconą 
żądzę  wiedzy.  Nowe  zainteresowania,  a  także  poszerzenie 
wiedzy w zawodzie będzie dla nich bardzo ważne.
W  miłości  Skorpiony  nie  będą  narzekać  na  powodzenie. 
Samotne  będą  wybierać  z  grona  wielu  wielbicieli.  
Te  w  związkach  dadzą  się  ponieść  wielkim  emocjom  
i namiętnościom.
Powinny  w tym czasie  zwrócić  również  uwagę na  zdrowie, 
które do końca nie będzie im dopisywało.

 STRZELEC 23.11-20.12
Strzelec  w  tym  miesiącu  będzie  ruchliwy,  żywy  i  pełen 
temperamentu.  Będzie  mocno  pracować  w  kierunku 
zdobywania i pogłębiania wszechwiedzy. W pracy będą mieć 
możliwość awansu, podwyżki czy uznania. To świetny czas na 
inwestycje  różnego  rodzaju.  Dobrze  przemyślane  decyzje 
mogą z czasem doprowadzić do wzbogacenia się.
W miłości czeka ich wiele nieprzyjemnych i nagłych sytuacji. 
Strzelec wybrnie z tego jeśli przyzna rację partnerowi.

KOZIOROŻEC 22.12-20.01
W tym miesiącu wiele  Koziorożców będzie  widzieć  potrzebę 
posuwania  się  naprzód,  w  górę  zarówno  duchowo,  jak  
i społecznie. Będzie bardzo wytrwały w swoich zamierzeniach.
Mocne  skupienie  się  Koziorożca  na  pracy  i  sprawach 
finansowych, mocno zachwieje sprawy uczuciowe. Koziorożce 
w  związkach  muszą  pamiętać  żeby  nie  podchodzić  zbyt 
egoistycznie do wielu spraw. Samotne Koziorożce zbytnio nie 
będą zwracać uwagi na płeć przeciwną, gdyż stwierdzą, że na 
wszystko przyjdzie czas.

WODNIK 21.01-19.02
Wodnik w tym miesiącu wiele się namyśli i  nakombinuje by 
zacząć więcej zarabiać niż dotychczas. Będzie mieć na tyle siły 
i na tyle ciekawych pomysłów, ze realizacja ich będzie dość 
prosta. Przeszkadzać w tym mogą mu jednak sprawy sercowe, 
które mogą być zagmatwane.
Ważne jest by Wodnik w tym czasie intuicyjnie podchodził do 
miłości i nie śpieszył się z podjęciem decyzji co do tej relacji.

RYBY 20.02-20.03
Ryby  zdadzą  sobie  sprawę  z  tego,  iż  niektóre  znajomości 
niepotrzebnie  się  zakończyły.  Wiele  Ryb  będzie  szukać 
kontaktu  z  kimś  z  przeszłości.  Stare  odnowione  przyjaźnie 
niekoniecznie będą zobowiązujące, ale otworzą Rybom oczy 
naprawdę.  Część  z  nich  zrozumie  że  przegapiło  okazje 
wspaniałej  miłości.  Szczególnie te z ostatniej  dekady znaku 
będą  bardziej  skłonne  ku  zawarciu  nowych  przyjaźni  niż 
odzyskaniu starych. W sprawach pracy spokój, ale też i dużo 
pracy.  
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