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Czym są dla nas ŚWIĘTA
BOŻEGO NARODZENIA

Opracowała:
Zuzanna Bosak P.

Szlachetna

źródło obrazka:

Już drugi raz w naszej
szkole została
zorganizowana akcja
„Szlachetna paczka”. Na
wieść o możliwości
pomocy potrzebującej
rodzinie cała gimnazjalna
wspólnota szkolna
włączyła się w zbieranie
funduszy.

Bóg się rodzi, moc
truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask
ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty
chwałą,
Śmiertelny Król nad
wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
(Franciszek Karpiński)

Zdrowych,
spokojnych,
przeżytych
w
prawdziwej
radości z

Narodzenia
Pana Świąt
życzy
czytelnikom
redakcja
Marcelinki. 
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Wywiad z Siostrą
Anastazją - Dyrektor
Szkoły Podstawowej i
Prywatnego
Gimnazjum Sióstr
Niepokalanek w
Jarosławiu

 "Święta Bożego
Narodzenia czyli
wyciągniecie ręki do
drugiego człowieka"

Opracowała Marlena
Fudała

J.

Paczka

www.indi.flog.pl
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 „ Wyciągnięcie ręki do innych osób,
czyli święta Bożego Narodzenia"
 
 
  
Przed nami święta Bożego Narodzenia. Bez wątpienia jest to czas ważny dla wszystkich,
jednak każdy przeżywa go inaczej. Żeby sprawdzić, jak święta w rodzinnym domu są
wspominane przez siostrę Anastazję, dyrektorkę naszej szkoły, a także zapytać o święta w
zakonie, przeprowadziłam wywiad dotyczący Bożego Narodzenia.

–  Co jest dla
Siostry symbolem
nadchodzących
świąt?

–  Myślę, że jest to
stajenka
betlejemska.

–  Czy uważa
Siostra, że w tych
czasach święta
polegają wyłącznie
na prezentach?

–  Dla niektórych
ludzi święta
sprowadzają się do
tego, żeby była
choinka, stroik i
prezenty, ale nie
można
generalizować. Są
ludzie, którzy
przygotowują się
do świąt duchowo,
uczestniczą w
roratach. Chcą
mieć czyste serce,
więc przystępują
do spowiedzi.
Dlatego uważam, że
nawet w tych
czasach święta nie
polegają wyłącznie
na prezentach.

–  Co jest dla
Siostry
najważniejsze w
świętach?

–  Według mnie,
najważniejsze jest
wyciągnięcie ręki
do innych osób.
Czasem może to
być trudne, bo
przecież nie jest
łatwo zapomnieć o
przykrościach.
Ważna jednak jest
chęć pojednania,
przebaczenia.

–  Jak spędzano
święta u Siostry w
domu?

–  Tak jak w
większości domów,
ale nigdy przedtem
nie jadłam kutii ani
łamańców. Jadłam
za to taką zupę ze
śledziem,
niegotowaną. Zupa
była ze śmietaną,
przyprawiona solą,
pieprzem.

–  Czy odwiedzała
Siostra szopki

w różnych
kościołach?

–  Raczej nie, bo
urodziłam się na
wsi i do
parafialnego
kościoła było 6 km,
a do innych jeszcze
dalej. Dziecku
trudno przecież tak
chodzić,
szczególnie zimą.

–  Czy wszystkie
siostry spędzają
razem Wigilię, czy
może niektóre
wyjeżdżają do
rodzinnych
domów?

–  Raczej wszystkie
razem, tylko
sporadycznie
wyjeżdżają.
Klasztor to nasz
dom, a przecież
trudno wyjeżdżać z
domu na święta.
Teraz są takie
czasy, że ludzie
wyjeżdżają, np. na
narty w święta.
Mnie się to nie
podoba. Każdy
powinien spędzać

święta w rodzinnym
gronie, z tymi,
którzy towarzyszą
mu cały rok.
Popatrzmy na
przykład męża i
żony, którzy cały
rok są razem i
święta również
spędzają wspólnie.
Nie zdarza się
chyba tak, że na
święta wyjeżdżają
osobno: żona do
swojej rodziny, a
mąż do swojej.

–  Czy w każdej celi
zakonnej jest
choinka?

–  Nie, bo wtedy
siostry musiałyby
mieć ponad 30
choinek i mógłby
tego nie wytrzymać
budżet klasztorny.
Choinki są w
kaplicy, tzw.
kapitularzu (jest to
miejsce rekreacji
sióstr), jedna na
wspólnym
korytarzu i większy
stroik lub choinka
w refektarzu
(jadalnia).

–  Czy ma Siostra
jakąś ulubioną
potrawę?
–  Tak, bardzo
smakuje mi groch z
kapustą. Nie lubię
za to karpia, bo ma
dużo ości.

–  Jaka jest Siostry
ulubiona kolęda?
–  Nie mam
ulubionej.
Wszystkie kolędy
mi się podobają.

–  Dziękuję Siostrze
za bardzo
interesujący
wywiad.
–  Dziękuję również
.
Wywiad
przeprowadziła:
MARLENA
 FUDAŁA
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Święta Bożego Narodzenia
  Każdy z nas inaczej przeżywa ten szczególny okres. Dla niektórych uczniów
naszego gimnazjum jest to czas radości, pokoju i przemiany, a także okazja
do spotkania z rodziną, odpoczynku lub ofiarowania pomocy innym.
Szczególne jest, ich zdaniem, to, że w sercu każdego człowieka pojawia się w
miłość i nadzieja. Z ich wypowiedzi wynika, że wbrew ogólnemu przekonaniu
Boże Narodzenie nie polega jedynie na prezentach, a prawdziwą „magią” tych
dni jest otwartość na bliźnich i życzliwość, którą zasiewa w nas przychodzący
Jezus.
Opracowała: Zuzanna Bosak

Już drugi
raz w
naszej
szkole
została
zorgani-
-zowana
akcja
„Szlachetna
paczka”.
Na wieść
o
możliwości

pomocy
potrzebu-
jącej
rodzinie
cała
gimnazjalna
wspólnota
szkolna
włączyła
się w
zbieranie
funduszy,
produktów
spoży-

wczych
oraz
środków
czystości.
Nasz
wysiłek
nie
poszedł
na
marne,
ponieważ
zebraliśmy
wszystkie

niezbędne
wybranej
przez nas
rodzinie
produkty.
W przygotowanie
akcji włączyła się cał
a szkoła, a w
szczególności
Samorząd Szkolny
wraz z opiekunem p.
Agnieszką Motyką.
Uczniowie zbierali
rzeczy, katalogowali
je, a następnie
pakowali. Było to
bardzo czasochłonne
zajęcie, gdyż każda
rzecz musiała być
wzięta do ręki
i zapisana. Pudła,
których w sumie było
cztery, okazały

się tak ciężkie, że
trudno je było unieść,
ale dla młodych ludzi,
mających chęć
niesienia pomocy,
nawet dźwiganie
takich ciężarów nie
okazało się
problemem!
W sobotę 13 grudnia
br. przedstawiciele
Samorządu
Szkolnego oraz
osoby chętne
pojechały zawieźć
sporządzone paczki
do magazynu, który
znajdował się
w szkole nr 4 przy
ulicy Żeromskiego w
Jarosławiu.
Wolontariusze
przywitali nas
z wielkim
uśmiechem, a
następnie przekazali
paczki rodzinie. Na
początku kolejnego

tygodnia do szkoły
przyszedł list, w
którym zostały
spisane
podziękowania za
hojne dary, które
zostały przekazane
potrzebującej
rodzinie. Dzięki nim
będzie ona mogła
spokojnie przeżyć
Święta Bożego
Narodzenia oraz
zimę.
Wszystkim osobom,
które w jakikolwiek
sposób włączyły się
w akcję „Szlachetna
Paczka” serdecznie
dziękujemy. Z
pewnością w
przyszłym roku
znowu włączymy się
do tej akcji.
Opracował Hubert
Żołyniak

J. P.
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Szlachetna Paczka

przygotowanie

juz w magazynie

paczki


