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Szopka Rodziny Konasów przygotowana na konkurs "Babiogórska Szopka Regionalna"

  Wszystko jest, jak przed rokiem: 
  na szybach srebrne kwiaty 
  i ten sam obraz w ramach okien; 
  świat biały, jak opłatek…
                                                   Będzie wigilia! - Uśmiechną się ludzie, 
                                                   do świątecznej zasiądą wieczerzy -
                                                   błogosławiony grudzień!... 
                                                   "W żłobie leży - któż pobieży..."

k.k.
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    Dzień Bożego Narodzenia poprzedza Wigilia, która według tradycji jest zapowiedzią całego następnego roku!
Jak powinniśmy przeżyć Wigilię, co powinno znaleźć się na stole Wigilijnym, żeby kolejny rok był udany? Zgodnie
z tradycją do stołu wigilijnego zasiadamy wówczas, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, która jest
symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, zwiastującej przyjście na świat Zbawiciela. To ją ponad dwa tysiące lat temu
mieli ujrzeć na niebie Trzej Królowie. Do wigilijnego stołu powinniśmy zasiadać według starszeństwa, aby żegnać
się z tym światem w takiej samej kolejności. Dzielenie się opłatkiem powinien rozpocząć najstarszy członek
rodziny, przełamując się nim ze wszystkimi po kolei według starszeństwa i składając życzenia. Później dzielą się
opłatkiem wszyscy pozostali uczestnicy Wigilii. Dzielenie się opłatkiem jest symbolem zgody, wyrozumiałości
oraz puszczania w niepamięć wszystkich urazów. Nie wolno nikomu wstawać od stołu podczas posiłku. Zakaz
ten nie dotyczy gospodyni lub innej osoby podającej potrawy. Tradycyjnie liczba potraw na wigilijnym stole
powinna być nieparzysta (np. 7 na - siedem dni tygodnia, 9 – jak dziewięć Chórów Anielskich). Dopuszczalna jest
również ilość dwunastu potraw na cześć 12 Apostołów. Według wierzeń nieparzysta ilość posiłków zapewnia
nam dobrą pracę lub urodzaj w kolejnym roku. Obowiązkowo należy spróbować wszystkich potraw, aby nie
zabrakło którejś z nich podczas następnej wieczerzy wigilijnej. Na stole wigilijnym powinno znaleźć się
dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, aby nikt w ten dzień nie był sam. Zbłąkany wędrowiec,
niespodziewany gość, jest symbolem mającego się narodzić Jezusa, dla którego “nie było miejsca w gospodzie”.
    Pamiętajcie o tych zwyczajach, zasiadając do wigilijnego stołu – tradycja to nasze dziedzictwo.

Przy wigilijnym stole...

    Słowo opłatek wywodzi się od łacińskiego słowa oblatum i oznacza „dar ofiarny”. Jest to bardzo cienki,
biały płatek chleba. Wypieka się go, tak jak i chleb, z białej mąki i wody, jednak w odróżnieniu od
tradycyjnego pieczywa, bez dodatku drożdży. Dziś nikt nie wyobraża sobie, żeby wigilia nie zaczęła się od
tego symbolicznego rytuału, jakim jest dzielenie się opłatkiem. Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania
i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Opłatek to chleb i przełamaniu się nim towarzyszy także
życzenie, by nam nigdy chleba nie zabrakło. Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być
dobrym jak chleb i jak chleb podzielnym. Tradycja łamania się opłatkiem swoje korzenie ma w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa. Nie miała początkowo związku z Bożym Narodzeniem, była symbolem komunii
duchowej członków wspólnoty. Z czasem na wigilijną mszę przynoszono chleb, który błogosławiono i
którym się dzielono. Zabierano go też do domów dla chorych, czy tych, którzy z różnych powodów nie
byli w kościele, przesyłano krewnym i znajomym. Aż do XV wieku wyrób opłatków zmonopolizowali
mnisi. Tylko w opactwach wytwarzano cienkie chlebki. W Krakowie od lat z wypieku opłatków słynie
klasztor Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Felicjanek. Dziś wprawdzie siostry pieką na użytek wewnętrzny,
jednak co roku, do klasztornej furty dzwonią ci, którzy nie wyobrażają sobie Bożego Narodzenia bez
opłatka od zakonnic. Tu również składane są specjalne zmówienia, np. na opłatki o szczególnym
wzornictwie. Ornamentyka opłatków tradycyjnie przedstawia sceny bożonarodzeniowe: stajenkę
betlejemską, żłobek z Dzieciątkiem Jezus, Świętą Rodzinę, pokłon Trzech Króli, anioła ogłaszającego
Dobrą Nowinę. 

Okruchy chleba
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GRUDZIEŃ Z NASZYM PATRONEM

     Ostatnia audiencja generalna w roku 2004 odbyła się w Auli Pawła VI 29 grudnia. W swojej katechezie Jan
Paweł II rozważał zbawcze znaczenie nocy betlejemskiej.  Nasz Patron mówił wówczas do wiernych
zgromadzonych w auli: „W okresie Bożego Narodzenia stajemy u progu betlejemskiej stajenki, aby
kontemplować tajemnicę Wcielenia. Patrząc na Dzieciątko, odkrywamy prawdę, że w świętą noc Bóg
skierował do ludzi wszystkich epok i zakątków świata swoje ostateczne Słowo zbawienia. Jednorodzony
Syn Ojca stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. W ten sposób zakończyło się oczekiwanie na
zapowiedzianego przez proroków Mesjasza.”
   Papież wzywał: „Zatrzymajmy się przed szopką! W tym tradycyjnym obrazie Bożego Narodzenia
«odwieczny i wszechmocny Stwórca» przemawia do nas przez Syna, Pana wszechświata, który stał się
dzieckiem, by spotkać człowieka. Jako pierwsza przyjęła Je i ukazała światu Dziewica Maryja. Obok Niej
stoi Józef, powołany, by jak ojciec być opiekunem Odkupiciela. Scenę dopełniają rozradowani aniołowie,
którzy głoszą «chwałę Boga» i «pokój ludziom», oraz pasterze — przedstawiciele prostych i ubogich
mieszkańców ziemi. Za kilka dni dołączą do nich Trzej Królowie przybyli z daleka, by oddać pokłon
Królowi wszechświata.”

ŚWIĘTA W WATYKANIE

   Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który przez osiem lat spędzał święta u boku Jana Pawła II w
Watykanie, napisał w książce pt. „Miejsce dla każdego”, że Papież cieszył się na święta jak dziecko: „Już po
uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, na Placu św. Piotra zaczynano ustawiać
szopkę. Ojciec Święty zawsze z taką ciekawością pytał, kiedy będzie ona stawiana. Podobnie było z choinką.
Jan Paweł II przyglądał się, jak to drzewko jest ustawiane, a później patrzył z okien na kolejne etapy ubierania
drzewka. Często o tym wspominał podczas posiłków. W tym m.in. wyrażała się dziecięca radość Ojca Świętego
z tego, że zbliżają się święta. Ale w postawie Ojca Świętego było coś jeszcze głębszego – pełna i bezgraniczna
wiara, że Bóg kierujący się miłością przysyła nam swojego Syna.”.
  Arcybiskup wspomina, że Papież tuż przed świętami własnoręcznie pisał kilkanaście kartek,
a pozostałe, bardziej oficjalne życzenia, własnoręcznie podpisywał, do każdego listu dołączając opłatek. Jan
Paweł II wpadł nawet na pomysł specjalnego papieskiego znaczka bożonarodzeniowego. Co roku pojawiał się na
nim inny motyw, ale zawsze był on związany z Bożym Narodzeniem.
  Wieczerza wigilijna w Watykanie odbywała się w refektarzu. Pomieszczenie było niewielkie, a przy stole, na
którym było siano przykryte obrusem, gromadziło się kilkanaście osób. Byli to przyjaciele Ojca Świętego
z Polski, najbliżsi współpracownicy, siostry zakonne, w sumie jakieś 16-17 osób. Około 17 Ojciec Święty
przychodził do refektarza prosto z kaplicy, gdzie modlił się w intencji ubogich, chorych i samotnych. Spotkanie
zaczynało się od odczytania fragmentu Pisma Świętego. Potem była modlitwa oraz jedna kolęda, następnie
dzielenie się opłatkiem.
  Na stole nigdy nie było 12 dań. Była ryba w galarecie – karp, ziemniaki, kapusta, kluski z makiem, smażona
ryba, a więc typowo polskie potrawy. Ojciec Święty próbował wszystkiego i zawsze wszystko mu smakowało.
Potem były słodkości. Piło się też kawę, co jest włoskim zwyczajem. Głównym tematem przy wigilijnym stole
były wspomnienia z młodości i tradycje świąteczne – opowiadano, jak obchodziło się Wigilię i święta w różnych
regionach. W swej książce arcybiskup Mokrzycki zaświadcza, że Papież przeżywał święta w sposób wyjątkowy,
często się wzruszał, uśmiechał, z życzliwością patrzył na ludzi, którzy zasiadali z Nim do wigilijnego stołu.
Weźmy przykład z naszego Patrona i obdarzmy się odrobiną ciepła, miłości, życzliwości, przyjaźni. 
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Wiktoria Kukuc

   Ach, święta, święta, kochane święta. Za oknami biały puch, a domy przyozdobione są już świątecznymi
dekoracjami. Alex uwielbiała tę porę roku. Cieszyła się, że może spędzić tych kilka świątecznych dni z rodziną, z
którą nie miała ostatnio najlepszych relacji. Jej rodzice cały czas pracowali i podróżowali służbowo, jej młodsza
siostra cały czas przesiadywała ze swoimi przyjaciółkami. Jedyną osobą, z którą miała dobry kontakt, był
dziadek. Sama Alex jest zwykłą i cichą szesnastolatką z bardzo bujną wyobraźnią. Czasami sama się dziwiła,
skąd ma tak wybujałe myśli czy pomysły. Jedyną osobą, która mogła okiełznać jej fantazje, była jej jedyna
przyjaciółka – Rose. Dogadywała się z nią lepiej niż z rodzoną siostrą. Rose miała długie blond włosy z
ciemniejszymi końcówkami, oczy koloru lazurowej wody i śliczny uśmiech, którym zdobywała sympatię każdej
napotkanej osoby. Za to Alex była jej totalnym przeciwieństwem, średniej długości brązowe falowane włosy i oczy
niczym dwa szmaragdy. Dziewczyna była bardzo skryta i cicha, ale kiedy ktoś ją zdenerwował, potrafiła
„pokazać pazury”.
   Niestety, do wyczekiwanych świąt został jeszcze tydzień szkoły. Dziewczyna wstała na dźwięk budzika,
zabrała ubrania i poszła do łazienki. Wykonała poranną toaletę, zrobiła lekki makijaż i włożyła na siebie czarne
jeansy i biały sweter z granatowymi elementami. Wzięła plecak, który stał obok biurka. Zeszła do kuchni, by
zjeść szybkie śniadanie. W pomieszczeniu siedziała jej siostra, Amber, która jak zwykle ślęczała z telefonem,
pisząc do swoich znajomych.
- Cześć – cicho burknęła Alex, ale jej siostra nawet tego nie usłyszała. Alex zjadła szybkie śniadanie i wyszła na
przystanek szkolnego autobusu. Wokół było biało. Każdy najmniejszy skrawek ziemi pokryty był śniegiem.
Dziewczyna uwielbiała skrzypienie śniegu pod jej stopami i teraz w drodze na przystanek delektowała się
odgłosami zimy. W szkole dopadło ją pieskie życie ucznia – lekcje, dzwonki, pytania nauczycieli. Słowem – dzień
jak co dzień.  Kiedy zadzwonił ostatni dzwonek, Alex poczuła znużenie i ulgę. Po lekcjach miała iść ze swoją
przyjaciółką do pobliskiej kawiarni na przedświąteczne ciasto, rozglądała się więc za Rose, ale tej nigdzie nie było
widać. Alex postanowiła nie czekać na koleżankę. Opatulona po uszy ruszyła do kawiarenki. Zimowy świat był
uroczy – puchowa kołdra pokrywająca szczelnie dachy domów, chodniki, drzewa wyglądała bajkowo. Skrzypiący
pod butami zmrożony śnieg przywoływał w umyśle Alex dźwięki znanej kolędy. Cieszyła się jak dziecko na myśl
o błyszczącej choince, zapachu bożonarodzeniowych pierników, kupnych co prawda, ale zawsze skutecznie
wprowadzających świąteczny klimat do domu jej zapracowanych rodziców. Z tymi myślami dobrnęła do kafejki.
Cała kawiarnia utrzymana była w ciepłych kolorach. Ściany do połowy pokrywała drewniana boazeria, a na
stołach stały już świąteczne kompozycje. Zajęła miejsce zaraz przy oknie, aby popatrzeć na świat, na
śpieszących się ludzi. Z przykrością stwierdziła, że nie mają oni ani czasu, ani chęci, by się zatrzymać przed
świąteczną migającą choinkowymi lampkami wystawą, by życzliwie spojrzeć na Mikołaja marznącego przed
sklepem czy pokarmić okruchami chleba wróble przytupujące na pobliskim skwerku. Nawet w okresie świąt
wszyscy chodzą pogrążeni w świecie elektroniki i technologii. Alex odwróciła wzrok od świata i wyciągnęła
książkę, którą miała w plecaku. Gdy Alex oderwała wzrok od książki, za oknem zrobiło się szaro. Prószył śnieg.
Dziewczyna szybko zapłaciła za zamówienie i wyszła z kawiarni, zakładając pospiesznie kurtkę. Tuż za
progiem, ktoś ją potrącił. Alex zachwiała się. W jej głowie jak błyskawica pojawiła się myśl o upadku na zmrożony
chodnik. Automatycznie zamknęła oczy i nagle… poczuła, że ktoś chwyta ją w talii. Otworzyła oczy i
zobaczyła…

Patrycja Kanik

"Zimowa opowieść"
Część pierwsza

K.K.
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BOŻE NARODZENIE W POETYCKIEJ ODSŁONIE
WIERSZE NASZYCH KOLEŻANEK

"Wesołych świąt"
Idą wolno dni Adwentu
A ja czekam na ten jeden dzień
Kiedy wszyscy razem ze mną będą tu
Światła gwiazdy już nie przyćmi żaden cień

Ja już wiem i ty chyba też
Dźwięk dzwoneczków, śnieg za oknem, pusty
talerz
I ten uśmiech, który sunie się na twarz
Nie zaprzeczysz, przecież widzę, że go masz

Nie dręcz dłużej, proszę powiedz
No, siostrzyczko, te dwa słowa powiedz mi
Barszcz z uszkami i karpika szybciuteńko zjedz
Nie zaprzątaj głowy prezentami

Tylko powiedz te magiczne słowa dwa
Co odmienią jak co roku nawet najzimniejsze serca
Które dotrą w najdziwniejsze miejsca
Życz mi dziś Wesołych Świąt

Joanna Pająk

Aleksandra Kachnic "Święta"

W ten wigilijny dzień zaśnieżony
Kiedy w kościele biją dzwony
A pierwsza gwiazda na niebie
Mikołaj po plecach poklepie Ciebie
Przyniesie ci wór prezentów
Nie ma więcej takich momentów!
Raz do roku otuleni niebem, śnieżnobiałym światem
Nie dostąpisz tego latem.
Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy
Że każdy z nas to słyszy
I sanie w obłokach mknące
I gwiazdy na dach spadające
A wszędzie to ufne czekanie
Czekajmy – dziś cud się stanie
Jak bombka na choince
I gwiazdka na niebie
Tak Bóg miłosierny zjawia się u ciebie
Skacze aniołek, skacze po chmurkach
Odsłania wigilijną gwiazdkę
Aby wigilię zacząć już
Święta tuż tuż

"Święta"

Święta, święta już za rogiem
Święta, święta już tuż tuż
Ciastka, bombki i pierniki
Pod choinką prezenciki
Gwiazdka już na niebie świeci
Cieszą się z prezentów dzieci
Moc radości i moc magii
Łańcuch, choja i podłaźnik
Pod obrusem sianko, owies
I opłatków cały stos
Pastorałki i kolędy
Rozśpiewany cały dom

Julia Zuchowska

k k
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TRZECIOKLASIŚCI W OBIEKTYWIE
III B

SPORT SPORT 
SPORT SPORT

MIKOŁAJOWY TURNIEJ W TOMICACH

    10 grudnia nasze sportsmenki uczestniczyły w
VII mikołajkowym turnieju w Tomicach. Nasze
dziewczęta jak zwykle godnie reprezentowały
Gimnazjum. Walczyły jak groźne lwice.
Rozegrały trzy mecze. W pierwszej rozgrywce
uległy dziewczynom z Tomic 10:5. W kolejnym
meczu przegrały z dziewczynami z Osieka 8:6.
Ostatni mecz okazał się szczęśliwy, bo nasze
koleżanki wygrały z andrychowiankami 9:8.
Ostatecznie zajęły trzecie miejsce.

Nasza drużyna

Klasa III B

k.k.

k.k.
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	Ostatnia audiencja generalna w roku 2004 odbyła się w Auli Pawła VI 29 grudnia. W swojej katechezie Jan Paweł II rozważał zbawcze znaczenie nocy betlejemskiej.  Nasz Patron mówił wówczas do wiernych zgromadzonych w auli: „W okresie Bożego Narodzenia stajemy u progu betlejemskiej stajenki, aby kontemplować tajemnicę Wcielenia. Patrząc na Dzieciątko, odkrywamy prawdę, że w świętą noc Bóg skierował do ludzi wszystkich epok i zakątków świata swoje ostateczne Słowo zbawienia. Jednorodzony Syn Ojca stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. W ten sposób zakończyło się oczekiwanie na zapowiedzianego przez proroków Mesjasza.”    Papież wzywał: „Zatrzymajmy się przed szopką! W tym tradycyjnym obrazie Bożego Narodzenia «odwieczny i wszechmocny Stwórca» przemawia do nas przez Syna, Pana wszechświata, który stał się dzieckiem, by spotkać człowieka. Jako pierwsza przyjęła Je i ukazała światu Dziewica Maryja. Obok Niej stoi Józef, powołany, by jak ojciec być opiekunem Odkupiciela. Scenę dopełniają rozradowani aniołowie, którzy głoszą «chwałę Boga» i «pokój ludziom», oraz pasterze — przedstawiciele prostych i ubogich mieszkańców ziemi. Za kilka dni dołączą do nich Trzej Królowie przybyli z daleka, by oddać pokłon Królowi wszechświata.”
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	10 grudnia nasze sportsmenki uczestniczyły w VII mikołajkowym turnieju w Tomicach. Nasze dziewczęta jak zwykle godnie reprezentowały Gimnazjum. Walczyły jak groźne lwice. Rozegrały trzy mecze. W pierwszej rozgrywce uległy dziewczynom z Tomic 10:5. W kolejnym meczu przegrały z dziewczynami z Osieka 8:6. Ostatni mecz okazał się szczęśliwy, bo nasze koleżanki wygrały z andrychowiankami 9:8. Ostatecznie zajęły trzecie miejsce.
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