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NASZA PRASKA

„Uśmiech jest jak słońce, które
spędza chłód z ludzkiej twarzy."
Viktor Hugo
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Od redakcji:
W czerwcowym numerze Naszej Praskiej zapoznamy się z sylwetką św. Joanny Beretty Molli.
Pojedziemy do Krynicy. Dowiemy się jak ważne są warzywa i owoce w diecie seniora. Przeczytamy
ciekawe informacje o Bożym Ciele oraz wywiad z Panią Danusią. Poznamy również drogocenne
własciwości pierzgi pszczelej.
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AKTUALNOŚCI
19 maja 2020
100 rocznica urodzin Jana Pawła II
Odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której obchodziliśmy 100 rocznicę
urodzin naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II. W hołdzie patronowi naszego
Domu zostało przypomniane Jego orędzie papieskie i orędzie siotry Faustyny.
Podczas wzruszającego spotkania, słuchaliśmy pięknych wierszy Ojca Świętego,
wyrecytowanych przez Mieszkańców przy akompaniamencie muzycznym.
Zwieńczeniem spotkania była odegrana scena wywiadu z siostrą zakonną dot.
tajemnicy miłosierdzia bożego. Oczywiście ze wzruszeniem odśpiewana została
"Barka". Nie zabrakło również pysznego poczęstunku.

25 maja 2020 r.
Dzień Matki
"Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.
Noc. Dopala sie nafta w lampce. Lamentuje nad uchem komar. Może to ty, matko na
niebie jesteś tymi gwiazdami kilkoma?..." Z okazji Dnia Matki, w naszym Domu
odbył sie Koncert Życzeń, podczas którego wspominalismy nasze mamy oraz
dedykowaliśmy im płynące z serca życzenia oraz piosenki. Uwieńczeniem koncertu
było smakowite ciasto przy herbacie i kawie w przemiłym towarzystwie :)

4 czerwca 2020 r.
Piknik Wiosenny
"Dmuchawce, latawce, wiatr, daleko z betonu świat..." a na Praskiej w ogrodzie
kiełbaski pieczone przez wyśmienitego kucharza, śpiewy, wystepy, konkursy, muzyka
i wspaniała zabawa. Nasi Mieszkańcy mieli dziś okazję sprawdzić swoją wiedzę na
temat wiosny, swoją zręczność, spostrzegawczość i pamięć, a przede wszystkim miło
spędzić czas w swoim towarzystwie :)

Aktualności
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FOTOGALERIA

Fotogaleria
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Święta Joanna Beretta Molla

Gdy czwarte dziecko pod sercem Joanny miało 2 miesiące, lekarz odkrył w jej łonie
złośliwy guz. By ratować jej życie lekarze musieliby usunąć rozwijające się w niej
życie. Joanna, oświadczyła, że leczeniem siebie zajmie się po urodzeniu dziecka.
Była chirurgiem oraz pediatrą, dlatego zdawała sobie sprawę, że tylko jedno życie
można uratować. Do ostatnich swoich dni towarzyszyła trójce swoich dzieci i mężowi z pogodą ducha. Po urodzeniu dziecka odeszła do Pana. Dzisiaj, modlą się do niej
kobiety, które przeżywają trudności w czasie oczekiwania na narodziny dziecka.
Joanna urodziła się 4 października 1922 roku w Magneta, w Lombardii. Była
10 dzieckiem chrześcijańskich rodziców, którzy jako świeccy należeli do III Zakonu
św. Franciszka z Asyżu. Ojciec Joanny był kasjerem, mama zajmowała się domem,
pomagała dzieciom w odrabianiu lekcji, dzięki temu sama nauczyła się greki oraz
łaciny. Cała rodzina dzień zaczynała od Mszy świętej a wieczorem wspólnie odmawiali Różaniec. Owoce tak głębokiego ducha były wielkie. Z ośmiorga dzieci, które
przeżyły, dwoje wybrało stan kapłański, jedna z córek została zakonnicą, druga farmaceutką, czwórka była lekarzami chirurgami.

Niezwykli ludzie
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René Lejeune, przyjaciel Jana Pawła II, tak opisał typową niedzielę w domu rodziny
Berettów:
„ Joanna w wieku 5 lat przyjęła Pana Jezusa w Eucharystii. Na jej twarzy malowała
się wtedy wielka radość, ale wzrok był dziwnie przenikliwy. Mając 8 lat przyjęła sakrament bierzmowania. Była dzieckiem przeciętnie uzdolnionym, ale wiele zdobyła
przez codzienną pilność. W czasie, gdy uczęszczała do liceum w Bergame, codziennie była na Eucharystii.“
Oto jakie świadectwo daje o niej koleżanka z klasy:
„Przypominam ją sobie dobrze: łagodny charakter, twarz zawsze uśmiechnięta,
głębokie spojrzenie ujawniające zrównoważonego ducha. Miała czystą duszę, wspaniałomyślne serce, przyjmujące i otwarte na wszystko, co dobre... Nie pozwalała na
osądzanie lub krytykowanie profesorów, ani na mówienie źle o innych. Jeśli ktoś
zaczynał, dawała znak, by przestał”.
Bardzo trudnym doświadczeniem dla sióstr i braci Joanny była śmierć mamy,
29 kwietnia 1942 roku, miała wtedy zaledwie 53 lata. W cztery miesiące później
umarł ich ojciec. Role rodziców przejęli starsi bracia. Joanna studiowała medycynę
w Mediolanie i Pawii. Skupiona była na nauce, ale nie zaniedbywała codziennej
Mszy oraz modlitwy. Pośród trudnych wojennych wydarzeń postanowiła, by „żyć
w każdej chwili radośnie wolą Bożą”. Po ukończeniu studiów została lekarzem pediatrii. 24 września 1955 roku poślubiła Piotra. Nie wiedziała wtedy, że będzie z nim
tylko siedem szczęśliwych lat. Na świat przychodziły kolejne dzieci: Piotr-Ludwik,
Maria Zyta, Laura. O kolejnym poczęciu dziecka dowiedziała się w sierpniu 1961
roku.
W dwa miesiące później lekarz poinformował ją o guzie w macicy. Jej życie oraz życie jej dziecka były zagrożone. Joanna pragnęła ocalić swoje dziecko nawet za cenę
swego życia. „Idę do szpitala i nie jestem pewna, czy wrócę do domu. Boję się,
módl się za mnie” – prosiła swoją przyjaciółkę. Wykonano operację, która umożliwiła donoszenie dziecka, w Wielką Sobotę 21 kwietnia urodziła dziewczynkę, która
otrzymała na chrzcie św. imię Joanna-Emmanuela.
Stan matki nagle się pogorszył. Bardzo cierpiała. „Gdybyś wiedziała, jak się cierpi,
kiedy musi się umierać, pozostawiając małe dzieci”, powiedziała do swej siostry
Wirginii. Powierzyła dzieci swej siostrze i udzieliła jeszcze ostatnich wskazań mężowi, który przyjmował trudną wolę Boga. W środę po Wielkanocy zaczęła konać,
ucałowała krzyż misyjny Wirginii, powtarzając: „Jezu, kocham Cię”. Resztką sił
powiedziała do męża: „Byłam już na tamtym świecie. Gdybyś wiedział, co widziałam!”. Dnia 28 kwietnia 1962 o godzinie 8 rano w obecności męża i czworga braci
i sióstr Joanna odeszła do Pana. Jej ocalała córka jest obecnie lekarzem w Mediolanie. Joanna Beretta-Molla została beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1994 roku
a następnie kanonizowana w 2004 roku.
Niezwykli ludzie
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Oto jeden z listów świętej Joanny do przyszłego męża, Piotra:
Mój Najdroższy Piotrze!
„Jak Ci dziękować za ten cudowny pierścionek zaręczynowy? Drogi Piotrze, aby
Ci wyrazić moją wdzięczność, ofiaruję Ci me serce. Będę Cię kochała zawsze tak, jak
już Cię kocham. Myślę, że w przeddzień naszych zaręczyn sprawi Ci radość wyznanie,
iż jesteś dla mnie najdroższą osobą, do której nieustannie zwrócone są moje myśli,
uczucia i pragnienia. I nie mogę się już doczekać chwili, w której stanę się na zawsze
Twoja. Najdroższy Piotrze, Ty wiesz, iż moim pragnieniem jest widzieć Cię i znać jako osobę szczęśliwą. Powiedz, jaka powinnam być i co powinnam zrobić, ażeby
Cię takim uczynić? Bardzo ufam Panu Jezusowi i jestem pewna, że On pomoże mi być
narzeczoną godną Ciebie. Lubię często medytować nad fragmentem biblijnym odczytywanym podczas Mszy św. ku czci św. Anny. „Niewiastę dzielną któż znajdzie? (...).
Serce małżonka jej ufa (...). Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego
życia” – itd. Piotrze, pragnę być dla Ciebie tą dzielną niewiastą z Ewangelii! Mam
jednak wrażenie, że jestem taka słaba. Chcę powiedzieć, że naprawdę potrzebuję
wsparcia Twego silnego ramienia. Przy Tobie czuję się naprawdę pewnie! A od dziś
proszę Cię, Piotrze, o jedną przysługę. Jeśli zobaczysz, że czyniłabym cokolwiek,
co nie jest dobre, powiedz mi o tym, popraw mnie. Czy rozumiesz? Będę Ci za to
zawsze wdzięczna. Ściskam Cię z całych sił i życzę wesołych Świąt Wielkanocnych”.

źródło:https://deon.pl/wiara/sw-joanna-beretta-molla-niewiasta-dzielna,53439
źródło:http://www.obrazki.witkm.pl/1198,obrazek-sw-joanna-beretta-molla-1046.html

Niezwykli ludzie
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Krynica Zdrój
Legenda o Diabelskim Kamieniu

Jako Uzdrowisko Krynica funkcjonuje od ponad 200 lat. Słynie z różnorodności swoich wód leczniczych pochodzenia opadowego, bądź też wydobywanych z głębi Ziemi. Do najbardziej popularnych należą: Zdrój Główny, Jan, Zuber, Józef. Zastosowanie ich w lecznictwie jest nieocenione. Stosowane są przy schorzeniach przewodu
pokarmowego, leczenia kamicy nerkowej, czy dróg moczowych i niedokrwistości.
Największą oraz najnowocześniejszą atrakcją Krynicy jest Kolej Gondolowa na Jaworzynę Krynicką. Od 1997 r. nadaje ona ton wszelkim przedsięwzięciom zimowym w Polsce. Obecnie w jej obrębie znajduje się 7 tras narciarskich. Stacja posiada
najnowocześniejszą w Polsce kolejkę gondolową, kilka kolei krzesełkowych i wiele
wyciągów orczykowych. Latem na szczyt Jaworzyny Krynickiej prowadzą szlaki
piesze i ścieżka przyrodnicza, a stamtąd można podziwiać piękne panoramy okolicy.
Spacer wśród natury, ścieżkami zdrowia, w bliskim sąsiedztwie Krynickiego
Deptaku...
Taki scenariusz skłania nas do przejazdu koleją na Górę Parkową. Była to pierwsza
tego typu kolej w Polsce, zachowując do dziś swój charakter i niepowtarzalny klimat.
Na szczycie góry znajduję się teren zabaw dla dzieci wyposażony w „Rajskie
Niezwykłe miejsca
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ślizgawki”, zjeżdżalnię Pontonową. Dla dorosłych na romantyczny spacer
zapraszamy do „Źródełka miłości’, do którego prowadzą ścieżki wokół wzniesienia.
Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Woda z niego to słaba szczawa
wodorowęglanowo-magnezowo-sodowo-wapniowo-żelazista.
Zalecana
jest
w leczeniu chorób układu krążenia, pokarmowego oraz w zaburzeniach centralnego
układu nerwowego. Legenda głosi, że kto napije się wody z tego źródełka,
w najbliższym czasie będzie miał duże powodzenie w miłości.

LEGENDA O DIABELSKIM KAMIENIU

„Dawno, dawno temu rycerz z pobliskiej Muszyny zakochał się w krynickiej
pasterce. Ponieważ pasterka była biedna, ojciec rycerza nie chciał zgodzić się na ich
ślub. Posłał więc syna na wojnę, aby ten zapomniał o ubogiej dziewczynie.
Szczęśliwie nie odniósłszy żadnych ran, rycerz powrócił w rodzinne strony, jednak
na stokach Góry Parkowej napadli na niego zbójcy. Pobitego i ciężko rannego
pozostawili w lasku nad Krynicą. Jego jęki usłyszała pasąca w pobliżu owce
pasterka. Widząc ukochanego, broczącego krwią uklękła na kolana i zaczęła
się modlić do Matki Boskiej prosząc o uzdrowienie. Wielkie było jej zdziwienie, gdy
zobaczyła wypływające u jej stóp źródełko. Po obmyciu ran ów rycerz ozdrowiał.
Ojciec dowiedziawszy się o cudownym ocaleniu syna zgodził się na małżeństwo,
a młodzi żyli długo i szczęśliwie. Ze zdroju nadal czerpano uzdrawiającą wodę.
W końcu jednak moce piekielne dowiedziały się o istnieniu źródła i postanowiły
je zniszczyć. Diabeł podniósł z Tatr potężny kamień i niósł go aby zrzucić na źródło.
Kiedy już był pod szczytem Jaworzyny, kur zapiał, diabeł kamień upuścił, a ten leży
tu po dzień dzisiejszy”.
Z wdzięczności za to, że w Krynicy biją życiodajne źródełka z wodą mineralną,
miejscowi i kuracjusze ufundowali na Górze Parkowej statuetkę Matki Boskiej Królowej Krynickich Zdrojów. Obecnie jest to tzw. „Leśne Sanktuarium Maryjne”,
gdzie w okresie wiosenno - letnim odprawiane są nabożeństwa.
Źródło: http://www.e-tylicz.pl/pl/lato/Krynica-Zdr%C3%B3j-24.html
Źródło:https://300gospodarka.pl/opinie/kalendarz-wydarzen-na-sezon-jesienny-pod-znakiem-zapytania-czy-to-koniec-krynicy
źródło: http://www.krynica.pl/legendy-c152.html

Niezwykłe miejsca
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Dieta dla seniora

Zalety jedzenia owoców i warzyw:
Owoce i warzywa są bogatym źródłem niektórych witamin i minerałów,
na których zapotrzebowanie wzrasta w podeszłym wieku. Szczególnie jeśli
chodzi o antyoksydanty, czyli witaminę A, C, E oraz foliany. Bogactwo
antyoksydantów zmniejsza nie tylko ryzyko wystąpienia chorób
neurodegeneracyjnych, a nawet nowotworowych, ale także chroni funkcje
poznawcze seniorów przed zaburzeniami.
Specjaliści szacują, że u osób starszych największe niedobory są związane
z witaminą C, która szybko się utlenia, przez co jest bardzo nietrwała.
Jej źródłem są:
świeże owoce (czarna porzeczka, truskawki, poziomki, kiwi,
cytrusy, owoce dzikiej róży),
świeże warzywa (natka pietruszki, szczypiorek, brokuły,
kapusta, brukselka, kiszonki).
Duże straty tej witaminy następują w trakcie obróbki termicznej, dlatego
zaleca się spożywanie owoców i warzyw w postaci surowej. Niszczą
ją także niektóre leki, alkohol i przetworzona żywność. Warto pamiętać,
że niedobory witaminy C mogą prowadzić do zmian mi ażdżycowych
i nowotworowych. Ponieważ nie każda starsza osoba toleruje kiszonki
i surowe owoce ze względu na zaburzenia jelitowe lub niektóre leki,

Zdrowie
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wskazana jest suplementacja witaminy C w porozumieniu z lekarzem.
Szczególnie warzywa, a także owoce są także źródłem cennego błonnika
i w istotny sposób zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia,
nowotworów oraz cukrzycy typu 2. Ponieważ zwierają dużo cukrów, nie
powinno się ich jednak jeść w nadmiarze.
Zaleca się jeść co najmniej 5 porcji warzyw i owoców dziennie – najlepiej
dojrzałych, miękkich, surowych i świeżych. Doskonałą alternatywą jest ich
spożywanie w postaci koktajli lub naturalnych soków.
Dieta bogata w warzywa i owoce, a także kiszonki, jest w stanie uzupełnić
wiele braków witamin i mikroelementów, których doświadczają seniorzy.
Niedobór tych składników może być przyczyną dolegliwości układu
pokarmowego i ogólnego pogorszenia samopoczucia. To nie jest jednak
domena starości, jak zwykły przyjmować niektóre osoby starsze. Dlatego
nie warto się na to godzić. Troska o optymalną dietę i zainteresowanie
zdrowymi nawykami mogą wiele zmienić w życiu osób starszych.
Zasady zdrowego odżywiania dla seniora:
Osoby starsze powinny spożywać codziennie 4–5 regularnych posiłków
o mniejszej objętości.
Codzienne pożywienie powinno być jak najbardziej urozmaicone
Należy pić najmniej 8 szklanek płynów niegazowanych dziennie
Trzeba zwiększyć spożycie przetworów mlecznych z odtłuszczonego mleka,
pełnoziarnistego pieczywa, ryb, grubych kasz.
W codziennym jadłospisie powinny znaleźć się 3 porcje warzyw i 2 porcje
owoców.
Należy ograniczyć spożywanie potraw smażonych, zamiast tego wskazane jest
gotowanie, duszenie oraz pieczenie bez dodatku tłuszczu.

Żywienie osób starszych: woda
Woda jest składnikiem niezbędnym do życia. Odwodnienie jest zaś
szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Sprawdź, dlaczego i zadbaj,
aby picie wody było codziennym rytuałem.
Zdrowie
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Woda jest składnikiem każdej komórki Twojego ciała. U osób dorosłych
stanowi około 60 proc. masy ciała, dlatego np. jeśli ważysz 60 kg,
to woda w Twoim organizmie to aż 36 kg. Nic więc dziwnego,
że zapotrzebowanie na wodę jest u nas tak duże. Odpowiednia
ilość wody umożliwia utrzymanie stałej temperatury ciała i prawidłowy
przebieg procesów życiowych. Jest materiałem budulcowym komórek
i tkanek oraz bierze udział w transporcie wewnątrzustrojowym składników
pożywienia. Bez wody nie będą prawidłowo zachodzić procesy trawienia
i wchłaniania składników odżywczych, wydalania produktów metabolizmu
oraz toksyn czy regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowozasadowej.

Woda – zapotrzebowanie organizmu u osób starszych
Zapotrzebowanie organizmu na wodę zależy od wieku. Dodatkowo
czynnikami, które je warunkują, są poziom aktywności fizycznej
i temperatura otaczającego środowiska. Zgodnie z zaleceniami polskiego
Instytutu Żywności i Żywienia kobiety powinny wypijać 2 litry,
a mężczyźni 2,5 litra płynów dziennie. Szacunkowo liczy się, że 20%
z tych wartości stanowi woda zawarta w produktach spożywczych.

Woda – odwodnienia u osób starszych: objawy i
konsekwencje
Wraz z wiekiem zmniejsza się zawartość wody w organizmie i rośnie
ryzyko odwodnienia organizmu u osób starszych. Statystyki wskazują,
że odwodnienie jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji osób
starszych. Z danych wynika, że ma to związek z:
nieregularnym spożywaniem posiłków głównych lub całkowitym ich
pomijaniem,
niskim spożyciem produktów i napojów mlecznych,
owocowych i warzywnych oraz wody mineralnej,

soków

zbyt dużą ilością wypijanych napojów słodzonych, kawy i herbaty.
Odwodnienie ma wiele niespecyficznych objawów przypisywanych starości
lub mylnie interpretowanych jako swoiste dla chorób wieku podeszłego.

Zdrowie
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Często są więc ignorowane i generują błędne nawyki, jak np. stosowanie
w przypadku zaparć środków przeczyszczających, które niewłaściwie
przyjmowane mogą prowadzić do odwodnienia organizmu i zaburzeń
takich, jak:
osłabienie,
skurcze mięśni,
nudności,
osłabienie funkcji poznawczych.
Odwodnienie sprzyja rozwojowi powikłań zakrzepowo-zatorowych i chorób
infekcyjnych, prowadząc nawet do śmierci. Dlatego zwróć uwagę na
poniższe objawy, które mogą świadczyć o tym, że Twój organizm traci
więcej wody i elektrolitów:
bóle i zawroty głowy,
zaburzenia świadomości,
zaburzenia widzenia,
przyspieszona praca serca,
utrata elastyczności skóry,
podkrążone oczy,
zaparcia,
niepokój,
pobudzenie,
skłonność do upadków.

Woda – profilaktyka zaburzeń wodno-elektrolitowych u
osób starszych
Biorąc pod uwagę konsekwencje odwodnienia, warto, abyś zadbał
o prawidłową ilość przyjmowanych płynów każdego dnia. W ramach
profilaktyki:
pij w ciągu dnia mniej, ale częściej,
monitoruj jakość spożywanych płynów,
wodę, kierując się jej smakiem,
uwzględniaj działanie przyjmowanych leków, temperaturę otoczenia
oraz wydolność nerek.
Zdrowie

13

Woda – monitorowanie poziomu nawodnienia
Ocena stanu nawodnienia organizmu nie jest łatwa, ale warto, abyś
prowadził codzienną obserwację objawów. Możesz w tym celu wykorzystać
takie techniki jak: ocena koloru moczu (im ciemniejszy mocz, tym większe
zapotrzebowanie na wodę), pomiar objętości moczu (u zdrowego człowieka
średnio 1–2 litry na dobę), wystąpienie uczucia pragnienia czy pomiar
masy ciała.

źródło: https://enelsenior.pl/zywienie-osob-starszych-dieta-dla-seniora-bogata-w-owoce-i-warzywa

źródło: https://enelsenior.pl/woda-w-diecie-osob-starszych

Zdrowie
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Boże Ciało

Skąd wzięła się tradycja tego święta?
Dlaczego w ten dzień bierzemy udział w uroczystej procesji?
Skąd tradycja czterech ołtarzy przy których się zatrzymujemy?
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało jest jednym
z głównych świąt w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, to jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały w Kościele katolickim.
Uroczystość ta, przeżywana jest obecnie w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej.
Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert
ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała.
Papież Urban IV bullą "Transiturus" z 1264 r. ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele jako "zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu".
Papież Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie
tam, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. W Kościele katolickim w Polsce pod
koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach.
Było ono zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV w. przy okazji tego
święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Wiara
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Prawdziwa obecność Chrystusa w Eucharystii
Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej
Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł
Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba
i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: "To jest Ciało moje ...
To jest krew moja" (Mk 14,22.24).
Kult Najświętszego Sakramentu
Od XVI w. przyjęła się w Kościele praktyka 40-godzinnej adoracji Najświętszego
Sakramentu. Dzisiaj praktyka ta jest obecna w całym Kościele. Zostały założone nawet specjalne zakony, których głównym celem jest nieustanna adoracja Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie.
Procesje
W Polsce procesje odprawiano z wielkim przepychem od początku ich wprowadzenia. Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji
traktowano jako publiczne wyznanie wiary. W Polsce od czasów rozbiorów z udziałem w procesji łączyła się w świadomości wiernych manifestacja przynależności narodowej. Po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych ulicami miast.
Konferencja Episkopatu Polski zmodyfikowała 17 lutego 1967 r. obrzędy procesji
Bożego Ciała, wprowadzając w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym ołtarzu
oraz czytania ewangelii tematycznie związane z Eucharystią.
Po 1989 r. w centralnej procesji Bożego Ciała w Warszawie prowadzonej przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa brali udział przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych.

Wiara
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Wiara – Cytaty

Źródło: https://deon.pl/wiara/duchowosc/dlaczego-swietujemy-boze-cialo,393140
źródło: http://parafia.kaliszpom.pl/uncategorized/wiara-to-bog-czym-jest-prawdziwa-wiara/
źródło: http://www.wolaboza.org/wiara-to-bog-prawdziwa-wiara/
źródło: https://biskup-rys.pl/cytaty
https://pompejanska.rosemaria.pl/2015/05/martyna-coraz-silniejsza-wiara-i-nadzieja-na-lepsze-jutro/

Wiara
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Temat miesiąca
Lato - ciekawostki

„Lato pachnące miętą,
Lato koloru malin,
Lato zielonych lasów,
Lato kukułek i czajek“

Ciekawostki
Podczas przesilenia letniego na półkuli północnej, biegun północny jest bliżej
Słońca niż biegun południowy.
21 czerwca we wszystkich krajach na półkuli południowej jest to najkrótszy
dzień
w roku.
21 czerwca Słońce góruje na szerokości zwrotnika Raka.
Temat miesiąca
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Na obszarach podbiegunowych panuje dzień polarny.
W najdalej na południe wysuniętym krańcu Polski – na szczycie Opołonek
w Bieszczadach, 21 czerwca dzień trwa 16h 12min.
W najdalej na północ wysuniętym krańcu Polski – w miejscowości Jastrzębia
Góra, 21 czerwca dzień trwa 17h 20min.
21 czerwca jest najkrótsza noc w roku trwająca w Warszawie 7h i 16 min.
Oś obrotu Ziemi będzie wychylona maksymalnie w stronę Słońca o godzinie
17:28.
W Warszawie wschód słońca będzie można obserwować o godzinie 4:21,
a zachód o 20:46.
W stolicy Islandii – Reykjavíku, 21 czerwca dzień trwa ponad 21 godzin.
W nocy z 21 na 22 czerwca obchodzone jest słowiańskie święto zwane Nocą
Kupały.
Na południu Polski obchodzone są uroczystości zwane
a na Mazurach – palinocki.

sobótkami,

Źródłlo: https://paczka-wiedzy.pl/poczatek-lata-ciekawostki/
https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/abstrakcyjne-roslin-tapety-dekoracyjne-lato_1044887.htm

Temat Miesiąca
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Seniorzy z pasją:
Wywiad z…Panią Danusią
I: Pani Danusiu, chciałam porozmawiać z Panią o Pani pasjach. Co sprawia lub sprawiało
Pani przyjemność?
Pani Danusia: Różne rzeczy, zawsze sprawiało mi przyjemność oglądanie ludzkich dzieł.
Kiedy coś komuś wyszło, cieszyło moje oczy.
I: Czy jest coś co Pani uwielbiała robić?
Pani Danusia: Szyć, ubrania dla lalek. Kiedyś nawet uszyłam samą lalkę.
I: Czyli ma Pani zdolności krawieckie?
Pani Danusia: Podobno
I: Czy szyła Pani coś dla siebie ?
Pani Danusia: Głównie ubrania
I: A dla innych?
Pani Danusia: Dla rodziny, np. firanki
I: Miała Pani jeszcze jakieś inne zainteresowania?
Pani Danusia: Kochałam i kocham rośłiny, kwiaty, drzewa. Przed blokiem mieliśmy zieleniec, o którego dbałam i sadziłam tam zarówno kwiaty jak i drzewa, myślę że te drzewa
dalej tam rosną.
I: Kocha Pani rośliny…a zwierzęta?
Pani Danusia: Oj, tak….. miałam psa, miała na imię Kora, była znajdą, wspaniała, dużo
wniosła do mojego żyia.
I: Wiem, że w naszym Domu bardzo chętnie uczestniczy Pani we wszystkich zajęciach
i stara się Pani być bardzo aktywna.
Pani Danusia: Tak, lubię uczestniczyć we wszystkich zajęciach, zawsze czegoś ciekawego
się dowiem i zobaczę. Nadal staram się być aktywna, ponieważ zawsze byłam. Miałam pracę, w której ciągle byłam w ruchu i jestem do tego przyzwyczajona.
Wywiad z….
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I: Pani Danusiu, bardzo dziękuję za rozmowę.
Pani Danusia: Dziękuję.

Wywiad z…
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Pierzga pszczela

Co to jest pierzga pszczela?
Jest bardzo cennym, a jednocześnie najmniej znanym produktem pszczelim. Niewiele osób
wie, czym jest, a także niewielu pszczelarzy zajmuje się jej pozyskiwaniem.
Pierzga to pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły miodne, zmieszany z miodem
i wydzieliną gruczołów ślinowych pszczół, złożony w komórkach plastra pszczelego,
poddany fermentacji mlekowej w warunkach beztlenowych w środowisku gniazda
pszczelego. Panująca w ulu wysoka temperatura i wilgoć, a także obecne tam
mikroorganizmy przyczyniają się do biochemicznych przemian pyłku. Zachodzi
fermentacja mlekowa zgromadzonego pyłku w wyniku, której powstaje pierzga. W trakcie
fermentacji białka pyłku ulegają rozpadowi do peptydów i aminokwasów Wzrasta
zawartość cukrów prostych, powstaje także znaczna ilość kwasu mlekowego, dzięki
któremu produkt zabezpieczony jest przed psuciem.

Właściwości pierzgi pszczelej:
Wartość pierzgi do celów spożywczych, profilaktycznych i leczniczych jest znacznie
wyższa niż pyłku ze względu na bogatszy skład, proces konserwacji oraz łatwą
przyswajalność. Skład pierzgi bardzo zbliżony jest do składu pyłku. Różnica widoczna
jest w ilości poszczególnych związków.
Natura i zioła
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Pierzga – właściwości lecznicze:
mikroelementy: magnez, żelazo, nikiel, cynk, selen, miedź, kobalt, chrom,
bogactwo witamin: A, z grupy B, C, PP, E, D, K,
makroelementy: potas, wapń, sód, fosfor, siarka, chlor.
Dzięki swoim właściwościom, pierzga działa odtruwająco na wątrobę. Dodatkowo
wzmacnia i regeneruje organizm, a także poprawia funkcjonowanie układu
pokarmowego. Uszczelnia naczynia krwionośne oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia
nadciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie pierzgi:
Pierzga posiada właściwości odżywcze, antybakteryjne, odtruwające. Zalecana przy:
chorobach jelit,
anemii,
nadciśnieniu,
braku apetytu,
stanach zmęczenia, wyczerpania.
Pierzga polecana jest ludziom starszym, z chorobami skóry, zwłaszcza łuszczycą, a także
u mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego. Stosowana jest w dolegliwościach
trawiennych. Bardzo pomocna w zwalczaniu problemów z:
wątrobą,
woreczkiem żółciowym,
jelitami,
żołądkiem.
Odnotowano dobre rezultaty przy ostrym i przewlekłym zapaleniu wątroby oraz
marskości. Zalecana dzienna porcja to 3 łyżeczki na czczo rano i wieczorem przed kolacją.
Ze spożywania pierzgi muszą zrezygnować osoby uczulone na produkty pszczele.
Dowiedz się: Ukąszenia, użądlenia – jak sobie z nimi radzić?

Przeciwwskazania i skutki uboczne pierzgi:
Pierzgi nie powinny zażywać osoby, które są uczulone na produkty pochodzenia pszczelego.
Pierzga jest produktem bezpiecznym i nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Jedynie
działania niepożądane mogą wystąpić u wspomnianych wcześniej alergików.

Źródło: https://www.medme.pl/artykuly/pierzga-dziala-na-watrobe-i-zoladek-musisz-sprobowac,65044.html

Natura i zioła
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Poezja
Przyjście lata
Ach! jak gorąco! Niebo bez chmury,
Żar pod stopami, żar zieje z góry,
Człowiek dzień cały jakby w ukropie,
Radby się schował choćby w konopie.
Z dala, od łanów, brzęk jakiś płynie:
Ach! to pszeniczkę koszą w dolinie!
A z brzękiem sierpów i świstem kosy,
Piosnka żniwiarzy dzwoni w niebiosy.
Nieraz się pytam, jak w takim żarze,
Mogą wytrzymać biedni żniwiarze?
Choć pot im spływa po całym ciele,
Jeszcze śpiewają jak na wesele!
Ja, gdy nad książką trochę poślęczę,
To wnet się spocę, znudzę i zmęczę,
A oni zawsze rzeźwi jak ptacy,
Z piosnką na ustach wstają do pracy.
Czyżby ich z innej zlepiono gliny?
Co też ja plotę, Boże jedyny!
Skoczę tam do nich! Dalej więc w drogę,
I choć im snopki wiązać pomogę!

Autorem wiersza jest WŁADYSŁAW BEŁZA

Poezja
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA
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Lipiec 2020
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Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza wszystkich Mieszkańców na Msze Św. odbywające się
w Kaplicy Domu:
09:00 Różaniec Św. - codziennie
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia - każda środa
14:30 Msza Św. – I piątek miesiąca
10:00 Msza Św. – każda niedziela
( TYMCZASOWO ZAWIESZONE)

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Praska 25
30-329 Kraków
Tel. 12 266 03 64
e-mail: sekretariat@dpspraska.pl
www.dpspraska.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie
przy ul. Praskiej 25 w Krakowie „SENECTUS”
zostało oficjalnie zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia
w dniu 20.09.2013 r.
Wszystkich chętnych do udzielenia
Nam wsparcia prosimy o wpłatę na konto;

Bank Pekao S.A. nr 1240 1444 1111 0010 5416 8728
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