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MIKOŁAJ I ŚWIĘTY MIKOŁAJ
nie prezentów dzieciom i dorosłym i wywoływanie
tym samym radości, możemy śmiało zaliczyć na
duży plus. Niestety trochę ten wizerunek niszczą
wielkie firmy, które go wykorzystują. Na przykład
Coca Cola, firma, która rozpowszechniła Mikołaja
jak starszego siwego pana w czerwonym kubraku,
czarnych butach itd. Zyskuje na tym niezwykle
dużo, bo to w końcu świetna reklama „Jesteśmy
jak święty Mikołaj i bezinteresownie dzielimy się
swoim dobrem”. Brzmi to być może pięknie, ale
przede wszystkim zachęcająco, bo tak właśnie
ma to brzmieć, tak ma to wyglądać na billboardach. I tym sposobem wizerunek dobroczynnego
i miłego człowieka, przekształca się w wizerunek
dobroczyńcy zakłamanego, który z tejże pomocy
sam czerpie korzyści. Dlatego powinniśmy być
raczej jak ten św. Mikołaj z Miry, który nie szukał
w pomocy korzyści czy poklasku. To jest właśnie
słuszna i właściwa wersja postawy dobroczynności.

Gdyby dzisiaj zapytać kogoś czy święty Mikołaj
istnieje, większość dorosłych ludzi powie, że nie,
że to tylko taka tradycja, która ma służyć rozpowszechnianiu życzliwości, dobroczynności i miłości. Rzecz jasna, (chociaż wiele dzieci może to
zasmucić) dużo w tym racji, ale należy pamiętać
o tym, że to tradycja, która odnosi się do faktycznej historycznej postaci, Mikołaja biskupa Miry.
Mikołaj z Miry żył na przełomie III i IV w. Jest uznawany za świętego zarówno przez Kościół Katolicki,
jak i Kościoły prawosławne. Dzisiaj jest wzorcem
popularnego Świętego Mikołaja rozdającego prezenty pod choinkę i latającego po nieboskłonie na
saniach ciągniętych przez renifery. Obaj Mikołajowie mają ze sobą dużo wspólnego. Chodzi oczywiście o dzielenie się z innymi i pomoc bliźniemu,
o życzliwość i powodowanie uśmiechu na twarzach
innych ludzi. Jednak jest również rzecz, która ich
wyraźnie odróżnia, a o której raczej rzadko zdarza
nam się myśleć. Warto zwrócić uwagę na to, jak
funkcjonuje Mikołaj w popkulturze. Otóż rozdawa-

Filip Kwapisz

którzy kroczą po niej obok mnie. To wspaniale, że
możemy się razem z innymi modlić, słuchać Słowa
Bożego, przeżywać sakramenty, np. Eucharystię.
Wiara i miłość do Boga, które tak często widujemy
w postawie i życiu naszych braci w wierze, zachęcają, motywują i wspierają nas samych.
W tym czasie pandemii może warto docenić
różne wspólnoty, jakie tworzymy my, wierzący:
od tej najmniejszej, jaką jest rodzina, do tej największej, jaką jest cała ludzkość. Boże Narodzenie
to wspaniały czas na dzielenie się dobrem z każdym napotkanym człowiekiem, bo jak powiedział
Chrystus: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli
w braniu” (Dz 20,35).
Ks. Tomasz Pańczyszyn SDB
Redaktor Naczelny

Grafika z gry planszowej Christmas Mail z ok. 1890 r., J. Ottmann Lithography Co., NY

Dla wielu Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowe.
Wielu wyczekuje na nie przez cały rok. Trudno
wyobrazić sobie ten wspaniały czas bez prezentów
od świętego Mikołaja, licznych światełek zawieszonych wokół nas, pięknie udekorowanej choinki oraz
licznych potraw spożywanych w akompaniamencie
kolęd. Niewątpliwie są to wspaniałe elementy,
które towarzyszą nam w przeżywaniu tej Bożej
tajemnicy. Boże Narodzenie kryje jednak w sobie
o wiele większą głębię.
Kiedy szukamy korzeni i tradycji, z których wyrasta nasza wiara, widać wyraźnie, że mają one jedną
bardzo wyraźną cechę. Jest nią wspólnotowość.
To bardzo ważna cecha, która uświadamia nam,
że do Boga nie idziemy indywidualnie, ale w osobistej wędrówce wiary muszę oglądać się na tych,

Wyobrażenie św. Mikołaja biskupa (CrazyPhunk w nl.wikipedia)

Foto. Inbal Malca, unsplash.com
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WOLONTARIAT I ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI
Zbiórki żywności, a zwłaszcza te świąteczne, są bardzo imponującym przedsięwzięciem do zorganizowania, chcemy je nagłośnić medialnie i edukacyjnie,
żeby wzbudzać ofiarność i dużą solidarność, między
ludźmi i w społeczeństwie. Bycie wolontariuszem,
w dzisiejszych czasach, jest trudne, musimy być
bardzo elastyczni, żeby umieć rozmawiać i jednocześnie nakłaniać dobroczyńców do hojności. Dziś
wrażliwość ludzi jest różna. Jedni okazują zainteresowanie, a inni po prostu nas nie zauważają.
My, jako ludzie wierzący, powinniśmy się dzielić
z drugą osobą, w dodatku potrzebującą lub słabszą. W czasie całego roku należy pomagać, ale
szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. Kiedy
przychodzi czas świąt, wtedy bardziej się jednoczymy, chcemy wyciągnąć pomocną dłoń, żeby
nikt nie był sam. My wolontariusze idziemy z dobrą
nowiną, pomocą i radością. Niesiemy nieraz światełko nadziei i nieraz ci samotni i opuszczeni ludzie
czekają na nas cały rok. Staramy się pomagać i być
blisko tych, którzy nas potrzebują. Jesteśmy dla
nich niekiedy jak rodzina, której nie mają. Wspaniale jest, gdy dzielimy się tym, co mamy, z naszymi
rodakami na Białorusi i na Kresach Wschodnich.
Wolontariusze wykonują wspaniałą pracę i jesteśmy im za to wdzięczni. Dla nich jeszcze większym
podziękowaniem będzie nasze otwarte serce.

Każda ofiarowana dla kogoś innego rzecz, będzie
naszym małym kawałkiem szczęścia i sprawi radość
drugiej osobie. Pamiętajmy, że los jest zmienny
i my też kiedyś możemy potrzebować pomocy. Dlatego nie odwracajmy się. Przecież wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Powinniśmy być otwarci na
potrzeby drugiego człowieka, bo to nas niewiele
kosztuje, a dla innych to jest bardzo dużo.
Starajmy się nakłaniać swoich znajomych, żeby
oni również chcieli zostać wolontariuszami. Żebyśmy zbierali jak najwięcej żywności i potrzebnych
rzeczy. Wiemy dobrze, jak wiele żywności marnujemy, więc dlaczego nie podzielić się nią z innymi?
Dla nas to jest często drobiazg, a dla potrzebujących to ogrom szczęścia. Każdy może bezinteresownie pomagać i jednocześnie stać się wolontariuszem. Jest dużo takich organizacji, które
pomagają, więc dlaczego nie spróbować? Wiem,
że na początku będzie to trudne, ale później, gdy
zobaczymy wielką radość drugiej osoby, o trudzie
się zapomina. Zachęcam was, pomagajcie i uczcie
innych tego samego. Wtedy ludzka obojętność
będzie powoli znikać, a serca ludzi będą topnieć.
Zawsze możemy zostać wolontariuszami, potrzebujących nie zabraknie, więc nie ma, na co czekać.
POMAGAJMY.
Gabriela Krowińska

Jedna z form Kalendarza Adwentowego

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Święta Bożego Narodzenia są dla każdego z nas
wyjątkowym czasem, w którym skupiamy się na
przyjściu Syna Bożego. Ten okres kojarzy się nam
z tradycyjną, polską wigilią, spotkaniami rodzinnymi czy prezentami. W innych krajach obyczaje
świąteczne różnią się nieco od tych, które my
znamy. Przykładem jest tutaj Hiszpania, gdzie
zamiast opłatka używa się chałwy, a wieczerza
wigilijna rozpoczyna się dopiero po pasterce.
W Wielkiej Brytanii wieczerza jest w południe,
a głównym daniem jest pieczony indyk i płonący
pudding. To właśnie tam narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą czy wysyłania kartek świątecznych. W Austrii, o godzinie 17, ludzie dzwonią
dzwoneczkami, co oznacza rozpoczęcie wieczerzy
wigilijnej. Jest to również kraj, z którego pochodzi jedna z najpiękniejszych kolęd „Cicha noc,
święta noc”. W Etiopii święto przypada na 7

Magdalena Jambor
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stycznia, ponieważ obchodzone jest tam według
starożytnego kalendarza juliańskiego. Przez całą
noc do kościoła przybywają procesje, a wierni
i kapłani śpiewają, tańczą i grają na instrumentach.
W Chinach święta bożonarodzeniowe obchodzi
niewielka część społeczeństwa, dlatego też dni
te nie są wolne od pracy czy szkoły. Ciekawym
zwyczajem jest tam wręczanie sobie nawzajem
jabłek. Tradycja ta powstała, ponieważ wymowa
chińskiej nazwy Wigilii Bożego Narodzenia ma
w sobie cząstkę brzmiącą jak słowo jabłko. Owoce
te, tym samym, stały się symbolem świąt Bożego
Narodzenia w Chinach. W Holandii święta rozpoczyna postawienie w domu prawdziwej choinki,
zazwyczaj zaraz po 5 grudnia, kiedy też dzieci
zostają obdarowywane przez Świętego Mikołaja.
W Holandii nie ma wieczerzy wigilijnej, postu czy
prezentów pod choinką (prezenty rozdawane są 5
grudnia). W tym dniu natomiast dzieci wystawiają
swoje buciki, by w nich następnego dnia zobaczyć
upominki, w zamian za sianko dla konia Świętego
Mikołaja. Kolejnym zwyczajem w Holandii, a którego nie ma w Polsce, jest palenie choinek na
początku nowego roku, które ma ogłaszać nadejście nowego roku i dłuższych dni. Na Węgrzech,
w czasie Świąt, organizowane są bale dla dzieci
- najważniejszy z nich odbywa się w Budapeszcie,
w budynku Parlamentu. Popularnym węgierskim
przysmakiem świątecznym jest ciasto z makiem,
wierzy się tam, że mak ma zapewnić rodzinie
miłość. We Francji nie ma wieczerzy wigilijnej.
Francuzi zasiadają do świątecznego obiadu 25
grudnia, podczas którego serwowany jest indyk
nadziewany kasztanami. W tym kraju dzieci wierzą, że prezenty przynosi mały Jezus i wkłada je do
bucików. W Meksyku świętowanie rozpoczyna się
16 grudnia, od trwających dziewięć dni posadas,
czyli przedstawienia w tym czasie historii Józefa
i Marii szukających noclegu. W Święto Trzech Króli
otwierane są prezenty bożonarodzeniowe oraz
jedzone są tradycyjne, w tym kraju, świąteczne
potrawy. Jak widać, wiele krajów ma swoje własne tradycje dotyczące Świąt Bożego Narodzenia.
Tym, co je wszystkie łączy jest poświęcenie czasu
Bogu i rodzinie.
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Nakrycie stołu wigilijnego, Foto. Przykuta, commons.wikimedia.org

HISTORIA BOŻEGO NARODZENIA
Historia Bożego Narodzenia jest przekazywana
w Polsce z pokolenia na pokolenie, podobnie jak
tradycja i zwyczaje, które są z nią związane. Pierwsze informacje o obchodzeniu święta narodzin
Chrystusa pochodzi z 354 roku. Od IV wieku też
święto Bożego Narodzenia rozwija się liturgicznie.
Święto rozwijało się stopniowo. Początkowo
miało charakter wyłącznie lokalny i było obchodzone tylko w okolicach Betlejem. Później tradycja
szybko rozprzestrzeniała się. Na Zachodzie przyjęła
się po ogłoszeniu przez Rzym, że ostateczną datą
narodzin Chrystusa jest 25 grudnia.
W średniowieczu Boże Narodzenie było świętem,
które obchodzono bardzo hucznie. Dopiero od
końca XVII wieku święto nabrało charakteru radosnego, ale też pełnego zadumy, spokoju, zadumy.
W Polsce koniec XVII i początek XVII wieku to był
okres, kiedy powstały najbardziej znane kolędy:
„W żłobie leży” oraz „Przybieżeli do Betlejem”.

Historia Bożego Narodzenia jest przekazywana
w Polsce z pokolenia na pokolenie, podobnie jak
tradycja i zwyczaje, które są z nią związane. Święta
rozpoczynamy się od wieczerzy wigilijnej, do której
zasiada się wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy.
Dwanaście potraw, które leżą na wigilijnym stole,
oznacza dwunastu apostołów, którzy uczestniczyli
w ostatniej wieczerzy. Sianko, które leży pod obrusem symbolizuje Pana Jezusa leżącego w żłóbku,
a wolne miejsce pozostawiamy dla niespodziewanego gościa, który może się zjawić. Wigilijną kolację każda rodzina rozpoczyna dzieląc się opłatkiem
i składając sobie życzenia na nadchodzący następny
rok, aby był pełen szczęścia.
Wspólne kolędowanie to kolejna tradycja Bożego
Narodzenia, która w piękny sposób uzupełnia ten
wieczór.
Weronika Wach

Lampion roratni

Foto. Walter Chávez, unsplash.com
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Święta to najpiękniejszy czas – wydawałoby się, że
powinien to być czas miłości, ale często przeradza
się on w niepokój.
Boże Narodzenie to wielki cud, który zmienia świat
na lepsze, ale nie każdy to zauważa.
Ludzie, podczas przygotowania do tej uroczystości, skupiają się tylko na rzeczach materialnych,
żeby jak najlepiej wysprzątać dom, ubrać choinkę,
kupić prezenty i zdążyć z przygotowaniem potraw.
Bogu jest przykro, kiedy człowiek o nim zapomina.
Świąteczny czas to Boży CZAS!
Najważniejsze powinno być to, aby wysprzątać
swoje serce, ubrać je w miłość i przygotować na
przyjście Pana.
Kiedy Jezus się rodzi, wszystko zmienia się na
nowe!
On jest w stanie ugasić nasze pragnienie, ale
wszystko zależy od nas, jak Go przywitamy.
Zatem drodzy czytelnicy nie zmarnujmy tego
czasu!
Oczekujmy, w prawdzie i z czystym sercem, na
Jego przyjście!
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„ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA SENIORÓW”
Jest wiele form pomocy osobom starszym, które
możemy wprowadzić w nasze życie – nie tylko
w okresie Świąt, ale również, na co dzień. Dla nas
będzie to minimalny wydatek czy poświęcenie
jedynie kilku godzin, ale seniorowi zrobi ogromną
różnicę. W dzisiejszych czasach, w dobie pandemii,
odwiedziny w szpitalach czy hospicjach są niemożliwe, jednak czasami wystarczy zwykły półgodzinny
telefon czy wysłanie ręcznie robionej kartki. Tego
typu świąteczne prezenty zostaną na pewno bardziej docenione i wywołają uśmiech na twarzach
potrzebujących. W takie działania można także
zaangażować swoje dzieci, które, w ten sposób,
nauczą się jak ważna jest wrażliwość na drugiego
człowieka oraz szacunek wobec starszych osób.
Pomoc osobom w podeszłym wieku ułatwiają
również liczne organizacje charytatywne, czego
przykładem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„mali bracia Ubogich”. Co roku organizują oni akcję
„Podaruj Wigilię”, podczas której zbierają fundusze
na zorganizowanie Wigilii dla tych najbardziej osamotnionych. Ze względu na pandemię, do seniorów w odwiedziny przychodzi kameralne grono
wolontariuszy, którzy starają się choć odrobinę
umilić im ten czas. Może w tym roku warto odmówić sobie kupna nowej sukienki na Święta i wesprzeć jedną z wielu tego typu organizacji?
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RÓŻAŃCOWY PAŹDZIERNIK

Foto. Annie Spratt, unsplash.com

Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym czasem
w roku. Większości z nas kojarzą się ze wspólnie
spędzonym czasem z najbliższymi nam osobami,
przy wigilijnym stole, w atmosferze spokoju i radości. W tle słychać tradycyjne kolędy, stół zastawiony
jest całą gamą świątecznych potraw, a w rogu
pokoju stoi pięknie prezentująca się choinka. Dla
niektórych, ten „magiczny” czas, nie zawsze jednak
tak wygląda; często zapominamy o tym, w wirze
świątecznych przygotowań, skupieni tylko i wyłącznie na tym, co najbliżej nas.
Dla wielu seniorów jest to jednak czas bardzo
trudny. Niełatwo jest spędzać Święta Bożego
Narodzenia samotnie, szczególnie, kiedy pamięta
się Wigilie spędzane w gronie rodziny. W obecnych
czasach poczucie samotności wśród osób starszych
dodatkowo wzmaga pandemia, która paraliżuje
ich życie w wielu sferach. Czy zastanawiałeś się,
bądź zastanawiałaś się kiedyś, gdzie Święta spędza sąsiadka z drugiego piętra, do której dawno
nikt nie zaglądał? Albo czy starszy pan, któremu
niedawno zmarła żona, ma dzieci, które pomogą
mu przygotować wigilijną kolację? Warto w tym
świątecznym czasie pomyśleć o dalekich krewnych
czy sąsiadach, z którymi nie masz niekiedy czasu
zamienić słowa na klatce schodowej i podarować
im odrobinę uwagi czy bliskości, która jest jedną
z głównych potrzeb każdego człowieka.

RÓŻAŃCOWY PAŹDZIERNIK
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Październik to miesiąc spotkania z Jezusem i Maryją
w tajemnicach różańcowych. Piękna polska tradycja sprawia, że w październikowe wieczory nasze
świątynie wypełniają się bardziej obficie niż zwykle
wiernymi, którzy pragną powierzyć swoje intencje
Bogu w modlitwie różańcowej. W tym roku podczas nabożeństw różańcowych w naszym kościele
wierni mogli pogłębić praktykę różańca poprzez
zapoznanie się z treścią listu św. Jana Pawła II
„Rosarium Virginis Mariae”. Każdego dnia podczas

nabożeństwa po odczytaniu krótkiego fragmentu
listu duszpasterze dzielili się z wiernymi krótkim komentarzem. Praktyka ta ukazała wiernym
duchowy wymiar różańca jako modlitwy biblijnej
prowadzącej do spotkanie nie tylko z Maryją, ale
również z Chrystusem.
Dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii św.
Krzyża miały okazję wziąć udział w konkursie plastycznym, którego tematyka dotyczyła modlitwy
różańcowej. Aktywne zaangażowanie katechetów
przyniosło wspaniałe rezultaty. Na konkurs wpłynęło 67 prac, które ukazały całe piękno pobożności
dziecięcych serc. Jury przyznało nagrody w dwóch
kategoriach wiekowych i ponadto 11 wyróżnień.
Niektóre prace zachwycały rozmachem formy
– Misyjny Różaniec – nagroda specjalna, myślą
teologiczną – 2 nagroda oraz pięknem formy
– 1 nagroda. Wszystkie dzieci biorące udział
w Konkursie otrzymały upominki w postaci książek
o tematyce religijnej.
Ks. Wojciech Krawczyk SDB
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BIBLIA W ROK
Słyszałem, kiedyś powiedzenie: „jeśli spotkasz na
ulicy chrześcijanina, to prawdopodobnie nie jest
to katolik”. Taka obiegowa wypowiedź wydawała
mi się zawsze bardzo krzywdząca. Osobiście znam
wielu katolików, którzy z umiłowaniem sięgają po
Biblię, i to również w miejscach publicznych. Jednak sam tekst prowokuje mnie jednak do pytania:
jak często sięgam po Biblię? Czy rzeczywiście w tym
względzie może być jeszcze lepiej?
Oczywistym jest, że żyjemy Słowem Bożym. Jest
ono przecież, obok Tradycji, źródłem naszej wiary.
Słuchamy i rozważamy Słowo Boże podczas każdej
Mszy świętej, robimy to także na szkolnej katechezie i podczas rodzinnych uroczystości. Przecież każda wigilia rozpoczyna się od wysłuchania
fragmentu Ewangelii, mówiącego o narodzinach
Jezusa. Każdy z tych momentów jest ważnym
krokiem do żywego spotkania z Bogiem w Jego
Słowie. Nie mniej jednak na tych oficjalnych
momentach te spotkania nie powinny się kończyć. Bogactwo Bożego Słowa jest jak studnia bez
dna i nie wyczerpuje się. Dawno też minęły czasy,
w których trudnością było kupienie swojej własnej
Biblii. Mamy Ją również dostępną w Internecie, czy
nawet w smartfonowych aplikacjach. Ta dostępność, współczesnych środków przekazu z Pismem
Świętym, aż prosi się by z niego częściej korzystać.
Pamiętam ze swojej młodości, jak wielkie wrażenie
zrobiła na mnie Biblia jednego z księży. Była starannie oprawiona, miała podniszczone upływem
czasu kartki. W środku liczne fragmenty były podkreślone ołówkiem, długopisem i flamastrem. Nie
miałem cienia wątpliwości, że Biblia dla tego księdza jest księgą życia i chętnie do niej sięga, że nie
jest to tylko dekoracja półki z książkami, jak jakiś
prezent z okazji religijnych uroczystości.
Zawsze jak o tym pomyślę, to rodzi się we mnie
pragnienie by częściej sięgać po Biblię. Jest przecież tyle momentów w rozkładzie mojego dnia,
w których z łatwością mogę wygospodarować
chwilkę czasu, aby zapełnić ją czytaniem fragmentów Pisma Świętego. Myślę, że każdy z nas ma takie
możliwości codziennie. Np. stoimy na przystanku

rok przeczytać Biblię w całości. Jesteśmy wtedy jak
turyści w górach, którzy wędrując po szlaku skupiają się na systematycznym tempie i ostrożnym
stawianiu małych kroków. Choć po górach wędrujemy bardzo powoli, ale systematycznie i zdobywamy szczyty.

Zachęcam wszystkich, szczególnie Was młodzi
czytelnicy, aby od 1 stycznia, codziennie sięgać po
Biblię. Jestem dogłębnie przekonany, że każdy, kto
wytrwa w tym postanowieniu do końca roku, ten
nie pozostanie z pustymi rękoma.
Ks. Tomasz Pańczyszyn SDB

Foto. Bethany Laird, unsplash.com
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i czekamy na busa, który zabierze nas do domu.
Do tego należy doliczyć kilkanaście albo kilkadziesiąt minut samej podróży. Z jednej strony kusi nas
lenistwo i słuchanie muzyki z telefonu, a z drugiej
strony to dobry czas na sięgniecie po Biblię.
No dobrze - ktoś powie. Mogę trochę poczytać
Biblię. Ale, od czego mam zacząć? Właściwie na
to pytanie każdy ma własną odpowiedź. Mogę,
bowiem otworzyć Biblię na dowolnym fragmencie, dosłownie z zamkniętymi oczami, a każdy
przeczytany fragment będzie owocny w moim
życiu. W końcu to Duch Święty pomaga mi lepiej
zrozumieć jej treść. Spotykam także ludzi, którzy
w swoim czytaniu szukają pewnego klucza. Takim
dobrym kluczem, dla wielu, są czytania liturgiczne,
które podsuwa nam Kościół. Mamy przecież dwa
cykle czytań przeznaczone na dni powszednie
i trzy na niedziele. Do tego dochodzą także czytania przeznaczone na uroczystości i święta, których
nie brakuje w ciągu całego roku. Mogę przecież
każdego dnia przeczytać sobie w domu teksty,
które są wyznaczone na każdy dzień. Czyż nie
jest to wspaniałe, gdy z rana przeczytałem sobie
biblijne teksty, wraz komentarzem, a wieczorem
usłyszałem je ponownie na wieczornej Eucharystii?
Jestem przekonany, że taka codzienna korelacja
przyniesie nam lepsze przeżycie Eucharystii. No
dobrze, ale czy są jeszcze jakieś inne sposoby?
Przed nami kolejny rok życia. Nowy rok to wspaniały czas z wielu powodów. Może to ten przeżyty
czas Bożego Narodzenia żyje w nas i zachęca do
dobrego? A może to świadomość upływu czasu
i tego, że jesteśmy o rok starsi. Nie mniej jednak
na początku nowego roku pełni jesteśmy dobrych
postanowień i planów na przyszłość. W tym miejscu chciałbym wam zaproponować, aby jedno
postanowienie, na nadchodzący czas, dotyczyło
czytania Biblii.
Jest taki świetny pomysł, znany i praktykowany
przez, wielu, aby w ciągu roku przeczytać całą
Biblię. Biblia jest księgą bardzo obszerną. Przeczytanie Jej, od początku do końca, wymaga sporo
wysiłku, który często zniechęca wielu. Możemy
jednak podzielić Biblię na mniejsze części, tak, aby
czytając codziennie po cztery rozdziały, przez cały
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KĄCIK MALUCHA

„IDĘ SZUKAĆ BOGA”
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GWIAZDA NA NIEBIE SIĘ UKAZAŁA.

DO STAJENKI DROGĘ MĘDRCOM WSKAZAŁA.
WSZYSTKO W BETLEJEM SIĘ ZACZĘŁO.
WIELKI DAR I BOGA DZIEŁO.

JEZUSOWI KRÓLOWIE SIĘ POKŁONILI.
DARY CENNE MU ZŁOŻYLI.

JÓZEF Z MARYJĄ SZLI ZMĘCZENI,

SZUKAĆ POMOCY NA JUDZKIEJ ZIEMI.
W SKALNEJ GROCIE SIĘ SCHRONILI.

W ŻŁÓBKU SYNA NARODZONEGO ZŁOŻYLI.
PASTERZOM ANIOŁ OGŁOSIŁ NOWINĘ,

ŻE BÓG DAŁ LUDZIOM SWĄ DZIECINĘ.

Narysuj 3 prezenty, które chciałabyś/chciałbyś ofiarować Jezusowi.
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NISZCZYŁ WSZYSTKO NA TEJ ZIEMI.

Pokoloruj 3 egipskie piramidy
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ANIOŁ WE ŚNIE JÓZEFOWI ROZKAZAŁ,
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GROŹNY HEROD KRÓL JUDEI -
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BY ŚWIĘTEJ RODZINY ŻYCIE RATOWAŁ.
UCIEKLI NOCĄ PRZEZ PUSTYNIĘ,
BY W EGIPCIE UKRYĆ DZIECINĘ.

TAM PRZEZ TRZY LATA SIĘ SCHRONILI.
A PO ŚMIERCI HERODA DO NAZARETU
PRZYBYLI.

ŁASKĄ BOGA JEZUS OBDARZONY.

ŻYŁ SZCZĘŚLIWIE W RODZINNYM GRONIE.

SWĄ MĄDROŚCIĄ WSZYSTKICH ZADZIWIAŁ.
MIŁOŚĆ LUDZI WOKÓŁ ZDOBYWAŁ.

Połącz linią, a potem pokoloruj serduszka, które chciałbyś ofiarować bliskim osobom.
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