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Jakie mają być bożonarodzeniowe życzenia? ... Pełne obfitości czy do spełnienia?
Czy życzyć, aby Jezus ZAPUKAŁ DO CIEBIE niczym św. Mikołaj i obdarzył prezentami?
Czy życzyć, aby Jezus był pewniakiem jak Coca-Cola, czyli ZAWSZE na Święta?
Czy życzyć, aby Jezus zgromadził całą rodzinę RAZEM przy stole wigilijnym, a nie
przy programie świątecznym w telewizji?
Czy życzyć, aby Jezus stał się GWIAZDĄ TWOJEGO ŻYCIA jaśniejącą niejako
lampki na choince?
Zapewne łączy te życzenia wiele, ale niech przynajmniej te słowa: ZAPUKAŁ DO
CIEBIE, ZAWSZE, RAZEM I GWIAZDĄ TWOJEGO ŻYCIA staną się nie tylko słowami, ale Ciałem Jezusa, który zagości w Twym sercu.
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzy

Redakcja Oratora Świętokrzyskiego
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Marcin Styczeń, który zachwycił
swoją twórczością przybyłych
gości. Koncert trwał 1,5 h i był
prawdziwą ucztą dla duszy i serca. Usłyszeliśmy bardzo mądre
i refleksyjne teksty doprawione
brzmieniem gitar.

Marcin Styczeń
na zaduszkach
fot. Jolanta Gawda

Zabawa andrzejkowa Małego
Oratorium”,
fot. kl. Sebastian

Zaduszki Trąbki
27 listopada odbyły się w Oratorium muzyczne zaduszki, które
organizujemy od 2008 r. Tradycyjnie wystąpiły schola dziecięca
„Salezjańskie nutki” oraz schola
młodzieżowa, które wykonały po
jednym utworze, również tradycyjnie wystąpił zespół ADHDub,
z którym związana była Katarzyna „Trąbka” Mazurkiewicz.
Zespół wykonał 3 utwory reggae,
które ożywiły nieco energetyzującymi brzmieniami zgromadzoną publiczność. Gwiazdą
tego wyjątkowego wieczoru był

Bierzmowanie
20 listopada, w piątkowe popołudnie młodzież gimnazjalna
klas trzecich przyjęła sakrament
bierzmowania z rąk ks. biskupa
Jana Piotrowskiego. Rocznym
przygotowaniem młodzieży do
sakramentu zajmowali się: ks.
Łukasz Krysmalski, ks. Miłosz
Korypta, pani Bożena Grzybek, pani Renata Banach oraz
animatorzy z Oratorium Świętokrzyskiego. Przygotowanie do
bierzmowania polegało m.in. na
uczestnictwie w niedzielnych
Mszach Świętych, roratach, nabożeństwach różańcowych, spotkaniach piątkowych, które odbywały się w Oratorium. Oprócz
uczestnictwa w poszczególnych
nabożeństwach młodzież musiał zdać
egzamin z wiedzy na
temat m.in. przykazań kościelnych.
W podziękowaniu
za trud włożony
w przygotowanie do
sakramentu młodzi
ludzie ufundowali
ornat Maryjny dla
Parafii Świętego
Krzyża w Kielcach
oraz kilka kompletów Pisma świętego

dla szkół, z których pochodziły
poszczególne osoby.
Rajd Niepodległościowy
11 listopada zorganizowaliśmy 2
Rajd Niepodległościowy. Zaczęło się Mszą świętą w kościele
Świętego Krzyża oraz tradycyjną
kawką w Oratorium. Kiedy tradycji stało się zadość wyruszyliśmy
oratoryjnym busem razem z kl.
Sebastianem do Odrowążka gdzie
rozpoczęła się nasza wędrówka
czerwonym szlakiem do Szałasu.
Co prawda w planie było 5 km, ale
piekielny szlak spłatał nam figla
i wyszło 2 razy tyle. Dla nas nie
był to żaden problem bo przecież
ze szlakami i wędrówkami jesteśmy „za pan brat”. Długa podróż
i zmęczenie zrekompensował nam
grill i gorąca herbata w Szałasie.
Ważnym punktem programu było
śpiewanie pieśni patriotycznych
oraz modlitwa i zapalenie znicza
w Miejscu Pamięci Ofiar II Wojny
Światowej. Dodam, że aura była
dla nas bardzo łaskawa, deszcz
padał do momentu kiedy nie
wysiedliśmy z busa w Odrowążku.
Było pięknie ☺
Andrzejki w Oratorium na
Herbach
23 listopada w Oratorium na Herbach odbyła się zabawa andrzejkowa, którą rozpoczęła modlitwa
do Anioła Stróża, następnie zapadły „ciemności egipskie” bowiem
z niewiadomych przyczyn zgasło
światło w całym budynku. Szybko
dało się opanować sytuację
i zabawa rozpoczęła się na całego.
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Tradycyjna dyskotekę urozmaiciły
tańce integracyjne np. belgijski,
tukan itp. oraz gry i zabawy stricte andrzejkowe. Przygotowany
został również mały poczęstunek
w celu zapewnienia dzieciom dopływu naturalnej energii. Zabawa
potrwała do godz. 19.00 i przebiegła zgodnie z oczekiwaniami
dzieci i wychowawców.
Andrzejki oratoryjne
28 listopada odbyła się w Oratorium zabawa ostatkowa przed
Adwentem. Dzieci z Małego
Oratorium bawiły się w sobotnie
przed- i popołudnie. Tradycyjnie został przygotowany słodki
poczęstunek, odbyły się zabawy
i tańce integracyjne oraz stricte
andrzejkowe rozrywki, np. szpilką
w serce, a z drugiej strony imię
chłopaka, który być może, choć
wcale niekoniecznie będzie
nosił przyszły mąż, wyścig butów,
który szybszy ten pierwszy... itp.
Tegoroczne Andrzejki obfitowały
w ciekawe postacie z bajek i nie
tylko, bowiem dzieci zaprezentowały niezwykłe przebrania.
Z pośród wielu nadzwyczajnych
kreacji wybrano króla i królową

balu, zostali nimi Paweł Jung jako
żołnierz oraz Ola Wilczkowska jak
czarna wróżka. Tego samego dnia,
choć parę godzin później odbyła
się zabawa andrzejkowa dla młodzieży, gdzie królowała drużyna
z Hogwartu, oprócz tradycyjnej
potańcówki nasza sympatyczna
młodzież wzięła udział w zabawie zwanej karaoke oraz tańcach
integracyjnych. Sporą atrakcją
była czekoladowa fontanna, dzięki
której przygotowano pyszne mandarynki w czekoladzie. Wieczór
andrzejkowy upłynął w radosnej
i miłej atmosferze.
Co wiem o polskich bajkach?
W miesiącu listopadzie, w każdą
środę dzieci z Małego Oratorium uczestniczyły w spotkaniach filmowych, podczas
których oglądały 3 odcinki
wybranych polskich bajek m.in.
„Przygody Koziołka Matołka”,
„Reksio”, „Bolek i Lolek” oraz
„Porwanie Baltazara Gąbki”.
Na podstawie pokazywanych
animacji powstał zestaw pytań
konkursowych. 8 grudnia
odbył się konkurs, w którym
udział wzięły wszystkie chętne

osoby. Oprócz testu z wiedzy na
temat bajek dzieci wzięły także
udział w konkursie plastycznym
na ulubioną postać z bajki. W kategorii najlepsza praca plastyczna zwyciężył Tomek Śliwiński,
natomiast w kategorii wiedzy
w tematyce oglądanych bajek
I miejsce zajęła Marta Żelazek,
II – Tomek Śliwiński natomiast
III – Roksana Mazurkiewicz. Dla
zwycięzców zostały przygotowane wspaniałe nagrody.
Konsekracja nowego ołtarza
22 listopada na Mszy św. o godz.
1130 odbyła się konsekracja ołtarza
soborowego. Uroczystej konsekracji dokonał ks. bp Kazimierz
Ryczan. Nowy ołtarz zaprojektował salezjanin ks. Robert Kruczek
a wykonawcami projektu są
Państwo Ewa i Piotr Kłosek. Po
Mszy świętej wszyscy chętni wierni udali się pod figurę ks. Bosko,
która stanęła pod budynkiem
Oratorium z okazji 200 – lecia
jego urodzin i której poświęcenia
dokonał również ks. bp Ryczan.
Przygotowała Jolanta Gawda

Zabawa ostatkowa
fot. kl. Sebastian

Ostatnie spotkanie z bajką
fot. Jolanta Gawda
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O „narodzeniu”...

Bożego Narodzenia
Boże Narodzenie to drugie co do ważności święto w liturgii chrześcijańskiej, Kościół wspomina prawdę, że
Bóg stał się człowiekiem. Jednorodzony i odwieczny Syn Boży przyjął ludzką naturę, aby w niej dokonać
zbawienia ludzi.

Narodziny
Uroczystość Bożego Narodzenia
wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się tam zwyczaj, że
patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem,
odległego o ok. 8 km. W Grocie
Narodzenia odprawiał w nocy
Mszę świętą. W Rzymie święto
Bożego Narodzenia dnia 25
grudnia obchodzono od IV wieku. Kronikarz rzymski, Filokales,
w swoim kalendarzu pod rokiem
354 zaznacza: Natus Christus
in Betleem Judeæ (Narodził się
Chrystus w Betlejem Judzkim).
W tymże wieku uroczystość
Bożego Narodzenia spotykamy w Jerozolimie, w Antiochii,
w Konstantynopolu, w Rzymie
i w Hiszpanii.
Po Mszy świętej, odprawionej
w Betlejem o północy, powracano do Jerozolimy i odprawiano
drugą Mszę świętą w godzinach porannych w kościele
Zmartwychwstania Pańskiego.
Wreszcie, aby dać pełny upust
radości, odprawiano w godzinach południowych trzecią Mszę
świętą w kościele katedralnym.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła,
stąd pamiątką jest dzisiejsza
Pasterka.
Tajemnica Bożego Narodzenia kryje prawdę o tym, że

Syn Boży stał się człowiekiem,
aby w ciele ludzkim dokonać
zbawienia rodzaju ludzkiego za
grzech Adama i za grzechy jego
potomków: A Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas.
Nie przestając być Bogiem, Syn
Boży stał się człowiekiem. Jako
Bóg jest wieczny, nieskończony,
wszechobecny i wszechmocny.
Jako człowiek jest ograniczony
czasem, przestrzenią i mocą.
Jako Bóg jest Panem śmierci.
Jako człowiek jest jej poddany.
Przez unię osobową Syn Boży
połączył w sobie dwie natury:
Boską i ludzką, tak że zachowały
one swoją odrębność w swojej
Osobie Bożej. W swojej naturze
Bożej Syn Boży, Słowo odwieczne, nie miał nigdy początku, jest
wieczny. W naturze swojej ludzkiej, którą przyjął z dziewiczego
ciała Maryi, rozpoczął istnienie
w pierwszym roku naszej ery
i otrzymał imię Jezus.
Na soborze w Chalcedonie
w 451 roku, występując przeciwko Eutychesowi, jeszcze
dokładniej określono, na czym
polega tajemnica wcielenia
i narodzenia Syna Bożego:
Wyznajemy wszyscy jednomyślnie, że jeden i ten sam jest Jezus
Chrystus, pełen i doskonały
również w człowieczeństwie.
Prawdziwy Bóg i prawdziwy
człowiek - z ciałem i duszą

rozumną. Współistotny z Ojcem
według Bóstwa i współistotny
z nami, ludźmi, według człowieczeństwa (...) Przed wiekami
zrodzony z Ojca według natury
Bożej, w ostatnich zaś czasach
zrodzony jako człowiek dla
naszego zbawienia przez Maryję
Dziewicę, Bożą Rodzicielkę.
Zwyczaje
Ze świętami Narodzenia Pańskiego wiąże się bardzo wiele
zwyczajów:
Gałązka świerkowa - pachnąca
lasem, przypomina choinkę,
żywe drzewo, bo nasz Pan Bóg
jest Bogiem żywym. Przez
drzewo rajskie przyszedł grzech;
przez drzewo krzyża przyszło
nasze odkupienie. Zielona choinka, czy to w lecie, czy w zimie,
przypomina, że zbawienie, które
ofiaruje nam Pan Bóg, jest ciągle
żywe, trwające na zawsze, niezależnie od tego, czy ludzie z niego
korzystają, czy nie. Dla każdego
niebo stoi otworem.
Choinkowe ozdoby – oznaczają
wielość darów, które przyniósł
nam Pan Jezus.
Światełka choinkowe przypominają o słowach Pana Jezusa, które
powiedział o sobie: Ja jestem
Światłością świata.
Opłatek – to czysty chleb, jak ten,
co staje się we Mszy św. Ciałem
Pańskim. Podzielimy się tym
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Ciekawostka...
Ikona na Boże Narodzenie nazywana jest ikoną Narodzenia Słowa Bożego. Zawarte są w niej najważniejsze tajemnice naszej wiary, czyli
wcielenia, śmierci i zmartwychwstania. Maryja odziana jest purpurową
szatą oznaczającą godność Matki Króla. Dzieciątko spoczywa owinięte
w pieluszki przypominające całun, którym owijano zmarłego, a miejsce
Jego złożenia przypomina bardziej grób niż żłóbek. Postać Józefa, opiekuna, znajduje się nieco na uboczu, dla podkreślenia dziewiczego poczęcia Jezusa poprzez działanie Ducha Świętego. Aniołowie reprezentują chóry anielskie, które oddają cześć najwyższemu Panu. Syn Boży
przychodzi na świat, aby oddać swoje życie na krzyżu za nasze grzechy.
Cała ta treść teologiczna jest widoczna na ikonie. Potrzeba czasu i modlitewnego skupienia, aby to zobaczyć, przyswoić i odczytać prawdy
wiary, które są tam zapisane.

chlebem na znak życzliwości
i miłości. Opłatek na stole, na
sianku, na białym obrusie – jak
Hostia. Nie może go wziąć do
ręki człowiek o brudnych rękach,
brudnym sercu.
Żłóbek – najważniejsze w naszym świętowaniu jest czyste

serce przygotowane na przyjęcie
Jezusa jak dobrze wyścielony
żłóbek. Prostowaliśmy nasze
drogi słuchając Bożego słowa,
wypełniając dobre postanowienia, wybaczając sobie nawzajem, przystępując do spowiedzi
świętej.

Spuścizna
Wołamy w adwencie: Spuśćcie
nam na ziemskie niwy Zbawcę
z niebios obłoki. Jezus – Zbawca
przychodzi z nieba od Ojca, by
być z nami, na zawsze. Zgoda
Maryi, by była Matką Mesjasza – Zbawiciela, sprawia radość
mieszkańcom całej ziemi. Przyjdzie Ten, który będzie wielki,
będzie nazwany Synem Najwyższego, a Jego panowaniu nie
będzie końca (por. Łk 1,32-33).
Spełnia się proroctwo o Potomku
Dawida, którego królestwo trwać
będzie na wieki. Odtąd już nikt
nie jest tak naprawdę samotny. Za kilka dni rozpoczniemy
świętowanie tego jedynego
Przyjścia. Jeśli coś ważnego stało
się w naszym życiu, np. urodziny,
I Komunia święta, bierzmowanie
czy niezapomniane wakacje, to
często myślą wracamy do tych
chwil. Oglądamy zdjęcia, pamiątki, rozmawiamy o tym. Czas
wówczas jakby nie istnieje. Świętujemy. Świętować to zapomnieć,
że płynie czas, to zatrzymać się
myślą, wyobraźnią, sercem na
wydarzeniu, które przywołujemy i wspominamy. Może warto
w tym czasie bożonarodzeniowym zatrzymać się dłużej wśród
najbliższych, znaleźć przestrzeń
w sercu dla tych, dla których
zawsze nie mamy czasu. Podumać nad wielką tajemnicą wiary,
jaką jest zamieszkanie Boga
w ludzkim ciele, aby przywrócić
każdemu z nas dar życia wiecznego.
ks. Łukasz Krysmalski sdb
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Salezjanie
				 ślą życzenia
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, kiedy otrzymujemy i składamy życzenia. Dla Czytelników
i Parafian życzenia ślą księża Salezjanie, którzy byli związani z naszą parafią

Święta Matka Teresa z Kalkuty
powiedziała: „Zawsze ilekroć
się uśmiechasz do swojego brata
i wyciągasz do niego rękę, zawsze
wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze ilekroć milkniesz by innych
wysłuchać, zawsze kiedy dajesz
odrobinę nadziei załamanym,
zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg
pokochał innych przez Ciebie
- zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”
Te słowa Matki Teresy mogą stać
się pięknym komentarzem do
rozpoczętego Roku Miłosierdzia.
Niech ten jubileuszowy czas obudzi w nas radość z powodu tego,
że zostaliśmy odnalezieni przez
Jezusa, który jako Dobry Pasterz
przyszedł, żeby nas szukać.
Niech każdy z Was doświadczy
Miłosierdzia Boga by z uśmiechem wyciągać rękę do swego
brata i w ten sposób na co dzień
przeżywać Boże Narodzenie.
ks. Zygmunt Kostka sdb

Z okazji zbliżających się Świąt
życzę by ten czas był pełen Bożego
błogosławieństwa. Niech Chrystus
narodzi się w sercu każdego z Was
i przyniesie Wam wiarę, nadzieję
i miłość. Nowy Rok niech stanie
się okazją do jeszcze bliższej
relacji z Bogiem i tymi ludźmi,
których On postawił obok Was.
ks. Paweł Kosowski sdb

Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!
Drodzy!
Niech się weseli święty, bo bliski
jest zwycięstwa, niech się raduje
grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do życia
poganin, bo do życia jest powołany. W małym Świętym Dziecku
Bóg daje nam zbawienie. Niech
Gwiazda Betlejemska zwiastuje
nam w sercu na nowo tę dobrą
nowinę, niech się rozraduje serce
i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją.
Na ten szczególny Nowy Rok 2016,
który będziemy przeżywać: pod
hasłem Miłosierdzia, jubileuszu
1050-lecia chrztu Polski oraz
przeżywać w naszej Ojczyźnie
Światowe Dni Młodzieży i gościć
Papieża - Niech Dziecię Jezus
błogosławi Wam i Waszym bliskim.
Szczęść Boże!
PS. Dziękuje Bogu za wszystko,
czego mogłem doświadczyć od Was
przez sześć lat. Pamiętam w modlitwie i zapewniam o niej.
ks. Piotr Kadela sdb
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Świąteczne
		 smakołyki
Święta Narodzenia Pańskiego to nie tylko czas modlitwy i radości z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus, ale
także moment ucztowania. Wspólny posiłek w trakcie wieczerzy wigilijnej jest nie tylko tradycją, ale i okazją
do przebywania w gronie rodziny, przyjaciół oraz bliskich osób. Żeby tegoroczne Święta były jeszcze...
smaczniejsze...kilka kulinarnych przepisów.
Pierogi z grochem
Składniki na ciasto:
350 g mąki,
1 jajko,
125 ml ciepłej wody.
Składniki na masę:
700 g łuskanego grochu,
łyżka masła,
1 cebula,
150 g łuskanych orzechów włoskich,
pieprz,
sól.
Przygotować tradycyjne ciasto
na pierogi. Groch namoczyć.
Następnie ugotować. Po przestudzeniu, zemleć. Cebulę drobno
posiekać i zeszklić na maśle. Tak
przygotowaną, dodać do grochu.
Posiekać orzechy. Dodać do masy
grochowo-cebulowej. Przyprawić
do smaku solą oraz pieprzem.
Farsz nakładać na wycięte
z ciasta kółka. Formować pierogi.

Gotować w osolonej wodzie do
momentu wypłynięcia. Najlepiej
smakują polane masłem roztopionym na patelni.

Śledzie w śmietanie
Składniki:
50 dag śledzi (matiasy),
2 cebule (duże),
2 jabłka (duże),
300 ml śmietany 18%,
1 łyżeczka cukru pudru,
sól, pieprz.
Cebule drobniutko posiekać,
sparzyć wrzątkiem i zahartować. Jabłka należy zetrzeć na
tarce o grubych oczkach. Cebulę
i jabłka dodać do posłodzonej
i posolonej śmietany. Doprawić
pieprzem. Wymieszać ze śledziami. Odstawić na noc do lodówki.

Sernik waniliowo-kokosowy
Składniki na ciasto:
30 dag mąki,
10 dag margaryny,
10 dag cukru, 1 łyżka smalcu,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 jajko, 2 żółtka.
Składniki na masę serową:
1 kg zmielonego sera,
1 szklanka cukru,
3 szklanki mleka,
½ szklanki oleju,
4 żółtka, 2 jajka,
cukier wanilinowy,
1 budyń śmietankowy lub waniliowy,
laska wanilii,
zapach waniliowy do ciasta.
Składniki na pianę kokosową:
¾ szklanki cukru,
6 białek,
20 dag wiórek kokosowych.
Ze składników na ciasto, zagnieść
ciasto. Składniki na masę serową
wyłożyć do wysokiego naczynia
lub garnka i wszystkie razem
zmiksować. Do foremki wyłożyć ciasto. Na ciasto wylać masę
serową. Piec w temperaturze
180°C przez 1 godzinę. W trakcie
pieczenia można przygotować pianę kokosową. Białka należy ubić
z cukrem. Następnie dodać kokos.
Całość delikatnie zamieszać. Przed
końcem pieczenia polać ciasto pianą kokosową i piec 10 – 15 minut
aż nabierze złotego koloru.

WIGILIJNE
SMAKOŁYKI
fot. archiwum
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Święty Mikołaj w Oratoriach
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fot. J. Kuśtowska, J. Gawda.
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Sylwester
według młodych
Sylwester jest, tuż po Bożym Narodzeniu, najbardziej wyczekiwanym wolnym dniem – zwłaszcza dla
młodych. Można go spędzić na różne sposoby. Wszystkie propozycje są bardzo kuszące, ale czy bezpieczne?
Jakie niosą ze sobą konsekwencje?

fot. Adam Cedro

Sylwestra chcemy spędzić z przyjaciółmi, swoimi znajomymi, bliskimi. Nam – młodym – wydaje
się, że rodzice są nadopiekuńczy
kiedy każą nam uważać na to co
pijemy, nie ufać nieznajomym
i mówią rzeczy, które dla nas
wydają się tak oczywiste. Ale
czy oni się po prostu o nas nie
martwią?
Owszem często zdarza się, że rodzice są zbyt troskliwi. Uważamy,
że powinni nam zaufać. Z drugiej
jednak strony nie dziwię im
się. W Sylwestra może dojść do
porwania, zabójstwa czy zażycia
przez młodzież narkotyków oraz
dopalaczy. Czasem ofiarą może
być przypadkowa osoba, która
nic nikomu nie zawiniła. Wtedy
pojawia się pytanie/ Czy musiało
do tego dojść? Czy nie dało się
jej uratować? Myślę, że przyczyną

tego typu sytuacji często jest alkohol, którego młodzież, niestety,
nadużywa coraz
częściej. Zwłaszcza
w sylwestrową noc.
To pod jego wpływem
często nie wiemy
co się z nami dzieje.
Często nie zadajemy
sobie sprawy z konsekwencji naszych
czynów.
Sylwester jest
wspaniałym świętem. Oczekiwanie na przyjście
Nowego Roku wspominamy
przez lata. Wymyślanie postanowień, składanie życzeń i w końcu
piękny pokaz sztucznych ogni to
dodatkowe atuty tej nocy. Jednak
ten miły czas, potraktowany
bez rozwagi, może okazać się
pasmem nieszczęść.
W trakcie młodzieżowych
imprez często dochodzi do
spożywania alkoholu, brania
narkotyków... Nie zawsze musi
się tak zdarzyć, ale wiemy przecież, że dla pokazania, że jest się
KIMŚ, młodzi robią różne rzeczy.
Zazwyczaj bez zastanowienia.
Duży problem stanowią narkotyki. Biorąc je pierwszy raz nie zdajemy sobie sprawy, jakie mogą
być tego konsekwencje. Często
myślimy, że jak jeden raz spróbujemy nic nam się nie stanie. To

mylne i zgubne stwierdzenie. Po
zażyciu narkotyków dochodzi do
zaburzenia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Spożywanie różnego rodzaju
„napojów” też niesie za sobą wiele
konsekwencji. Osoby chcące
wypróbować używki, wsypują je
do soku czy napoju innej osoby
i czekają na ich działanie.
W Sylwestra często trzeba być
bardzo uważnym, aby spędzić
ten czas radośnie. Witanie Nowego Roku i fajerwerki to wielka
przyjemność. I tu znowu należy
uważać. Sztuczne ognie są piękne,
ale i bardzo niebezpieczne. Osoby, które nie potrafią ich odpalać,
nie powinny tego robić. Jeśli
chcemy mieć wszystkie palce
i całą rękę, nie bierzmy się za to!
W Sylwestra bądźmy radośni, ale
i rozsądni.
Dlatego – Młodzi – nie denerwujmy się na rodziców, że wciąż
przypominają nam o zachowaniu
bezpieczeństwa, uważaniu na
alkohol i narkotyki. Oni robią to,
żeby upewnić się, że mogą nam
zaufać. Mają również nadzieje,
że ich prośby i ostrzeżenia będą
przez nas wysłuchane. A mnie
nie pozostaje nic innego jak
nadzieja, że moje słowa zwróciły
Waszą uwagę na swoje postępowanie i życzyć wam z całego serca Szczęśliwego Nowego Roku!
Katarzyna Synowiec

OKIEM MŁODYCH
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Sonda
Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Nasza reporterka
– Małgorzata Synowiec – pytała: Dlaczego młodzi ludzie
często wiążą dobrą zabawę z piciem alkoholu?
Kamil , 19
Młodzi piją, ponieważ po alkoholu wszyscy potrafią się
wyluzować.
Filip, 17
Wydaje mi sie, że jest to spowodowane przeświadczeniem, że ten, kto pije alkohol, jest osobą dorosłą i w pewien sposób „podziwianą” przez znajomych. Dlatego
ludzie młodzi wiążą zabawę z alkoholem, żeby poczuć
się „dorośle”. Jednak to tak nie działa... Z drugiej strony

wydaje mi się, że niektóre młode osoby, które np. doświadczyły jakiejś przykrej sytuacji, chcą odreagować
i na chwilę o tym wszystkim zapomnieć. Dlatego sięgają
po alkohol, co jest mimo wszystko przykre.
Marek, 18
Wydaje mi się, że alkohol jest takim uznanym symbolem
dorosłości. Młodzież pije, bo tak robią dorośli. Oczywiście, niektórzy upijają się, żeby nic nie pamiętać po
imprezie. Na samej zabawie wtedy są luźni, robią głupie
rzeczy, jest śmiesznie. To chyba jest taka forma dowartościowania się.
Małgorzata Synowiec

Cześć dzieciaki 
Cześć dzieciaki 
Dzisiaj waszym zadaniem jest odnalezienie na obrazkach 6 różnic oraz pokolorowanie rysunków.
Dzisiaj
waszym 
zadaniem jest odnalezienie na obrazkach 6 różnic oraz pokolorowanie rysunków.
Cześć dzieciaki
Powodzenia!
Powodzenia!
dzieciaki 
Dzisiaj waszym zadaniem jest odnalezienie na obrazkach 6 różnic oraz pokolorowanie Cześć
rysunków.
Powodzenia!
Dzisiaj waszym zadaniem jest od
Powodzenia!

Wycięte i podpisane rozwiązania przynieście na Mszę Święta w niedzielę 27 grudnia na godzinę
Wycięte
11.30. i podpisane rozwiązania przynieście na Mszę Święta w niedzielę 27 grudnia na godzinę
11.30.
Wycięte i podpisane rozwiązania przynieście na Mszę Święta w niedzielę 27 grudnia na godzinę
Anna Wesołowska
11.30.
Anna Wesołowska
Wycięte i podpisane rozwiązania
11.30.
Anna Wesołowska
Anna Wesołowska
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KULTURKA

Kulturalne klimaty
Świąteczny klimat warto uzupełnić porcją dobrej
muzyki oraz wciągającego filmu. Polecają Michał
Sierlecki i Konrad Tarłowski

Muzyczna
chwila

Zagraj, zaśpiewaj...

Tytuł polski: Cicha noc
Tytuł niemiecki: Stille Nacht
Słowa: Joseph Mohr
Muzyka: Franz Xaver Gruber
Tłumaczenie tekstu: Piotr Maszyński

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.

G
D D7 G G7
CG
CG
a D7 G e
G D7 G

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.
Opracował: kl. Sebastian Bełz

Placido Domingo – „My Christmas”
Sony Music Poland
To idealny album do słuchania w Boże Narodzenie. Brzmienie smyczków i jedynego
w swoim rodzaju głosu Placida Dominga.
Artysta znany ze scen operowych tym razem proponuje swoje ulubione świąteczne
kompozycje. Do udziału w nagraniach zaprosił także gości. Wzrusza mnie zawsze temat „Pie Jesu” w wykonaniu
Jackie Evancho. Pamiętam wykonanie jeszcze z koncertu z producentem
Davidem Fosterem, a tu mamy dwa głosy, które doskonale się uzupełniają. Ponadto usłyszymy The Piano Guys w najbardziej znanej chyba na
świecie kolędzie „Silent Night”. Do ciekawostek albumu należy też udział
w utworze „White Christmas” syna znanego śpiewaka – Placida Dominga Juniora. Moim faworytem jest kompozycja „Hark! the Herald Angels
Sing” kiedyś genialnie wykonywana przez zespół Take 6. Życzę miłych
muzycznych wrażeń i dużo spokoju oraz miłości w Boże Narodzenie.
1. Have Yourself a Merry Little Christmas (with Vincent Niclo); 2. Guardian Angels (with Idina Menzel); 3. Silent Night (with The Piano Guys);
4. What Child is This (with Helene Fisher); 5. God Rest Ye Merry, Gentlemen (with The Voices of Los Angeles Opera’s...); 6. Hark! the Herald
Angels Sing; 7. Pie Jesu (with Jackie Evancho); 8. Astro del cielo; 9. Loving
Christmas (with Hayley Westenra); 10.It Came upon the Midnight Clear;
11. White Christmas (with Plácido Domingo Jr.); 12. Ave Verum Corpus;
13. Feliz Navidad (with Banda El Recodo)
Michał Sierlecki
„Family Man” (2000)
Reżyseria: Brett Ratner
Scenariusz: David Diamond, David
Weissman
Produkcja: USA
Gatunek: Komedia romantyczna
Jack Campbell ma wszystko czego dusza
zapragnie. Przynajmniej tak mu się wydaje. Jest prezesem w jednej z większych
korporacji na Wall Street, ubiera się wyłącznie w najdroższe garnitury oraz jeździ ekskluzywnym, sportowym
Ferrari mającym 485 koni mechanicznych. Oprócz tego jest...samotny
i czasami wspomina swoją byłą żonę, z którą rozstał się 13 lat temu.
Zamiast małżeństwa wybrał wtedy...karierę. Jednak...w Wigilię Jack zasypia w swoim arcykosztownym mieszkaniu i budzi się jako...mąż Kate.
Do tego okazuje się, że jest tatą dwójki dzieci oraz...sprzedawcą opon
samochodowych. Przepełniony humorem, ale i nie pozbawiony morału. Taki jest „Family Man”. Świetnie uzupełni świąteczną atmosferę.
Konrad Tarłowski
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N A BIE Ż ĄCO

Na katechezie...
Wychowanie chrześcijańskie w szkole
Katecheza szkolna jest miejscem wychowania chrześcijańskiego, w którym dokonuje się wszechstronny rozwój młodego człowieka: fizyczny, intelektualny, społeczny, religijny, moralny. Przez katechezę możemy wpłynąć na młodego człowieka, aby dostrzegł w swoim życiu wartości transcendentne, uniwersalne oraz estetyczne, takie jak: Bóg, prawda, dobro i piękno. Źródłem
tych wartości jest Bóg, który jest najwyższym dobrem. Dlatego katechizowany młody człowiek, który jest na etapie rozeznawania kim chce być w przyszłości, powinien postawić na Boga w Trójcy Świętej, którego łaska i potrzebne dary Ducha Świętego
pomogą mu wzrastać w wierze, nadziei i miłości.
Wychowanie integralne, jak już
zostało napisane w poprzednim
artykule, jest pewnym procesem,
który daje młodemu człowiekowi
możliwość pełnego rozwoju własnej osoby. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Soboru
Watykańskiego II ,,Gravissimum
educationis” tak mówi o wychowaniu chrześcijańskim: ,,(...)
wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej
ostatecznego celu, a równocześnie
do dobra społeczności, których
człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie,
będzie brał udział”. W tym sensie
wychowanie jest ,,pomocą udzieloną człowiekowi w realizacji
jego człowieczeństwa, w nadaniu
życiu człowieka ostatecznego
sensu, rozumianego na ogół jako
zjednoczenie człowieka z Bogiem
poprzez praktykowanie miłości
bliźniego”. Fundamentem wychowania jest relacja między wychowawcą a wychowankiem, której
celem jest wzbudzenie zmian
w osobowości podmiotu. Odpowiednia relacja powoduje zmiany
zarówno strony poznawczo-intelektualnej, jak i emocjonalno-motywacyjnej. Wychowanie w szkole
powinno się opierać na konkretnie określonym światopoglądzie.
W polskiej szkole przejawiają swo-

ją obecność dwa nurty światopoglądowe: chrześcijański i liberalny.
Rodzice stają przed koniecznością
wyboru, do którego mają całkowite prawo, w kwestii wychowania
zgodnego z wyznawaną przez
nich wiarą. Rodzice jako pierwsi
przekazywali swemu dziecku
odpowiedni system wartości,
dlatego mają prawo decydować
o procesie wychowania. W tym
miejscu katecheza szkolna jawi się
ze swym niepowtarzalnym potencjałem intelektualno-duchowym.
Jednak w związku z powyższym
trzeba stwierdzić, że synteza tych
dwóch nurtów w tym zakresie
jest niemożliwa. Często ukrywanie swoich przekonań powoduje
niepotrzebne napięcia, natomiast
jawność światopoglądu i dialogu
uczy prawdziwej tolerancji i może
pozytywnie wpłynąć na rozwój
intelektualno-duchowy młodego
człowieka.
Ważnym warunkiem owocnego wychowania na katechezie
jest wspólna wizja wychowania,
realizowana przez wszystkich
nauczycieli. Wspólnotowe wychowanie, w które powinien włączać
się czynnie szkolny katecheta, jak
również rodzice, będzie w stanie
zrealizować lepiej i skuteczniej obrane cele wychowawcze.
Katecheza szkolna daje ponadto

możliwość pogłębienia relacji
z Chrystusem, którego świadkiem jest niewątpliwie katecheta.
Okazuje się bowiem, że młodzież
ceni sobie nie tylko kompetencje
katechety, jego przyjazne nastawienie, ale również jego postawę
modlitewną. Katecheza jest
wychowaniem w wierze
i obejmuje ona przede wszystkim
wyjaśnienie nauki chrześcijańskiej
w celu wprowadzenia wierzących,
a przede wszystkim młodych
ludzi w pełnię życia chrześcijańskiego. Wpływ wychowawczy
nauczycieli, rodziców czy katechetów wzbudza w młodych ludziach
nadzieję, która może ukształtować
się jedynie w relacji z Chrystusem.
Dokona się to tylko wtedy, gdy
spotka on na swojej drodze ludzi
autentycznie oddanych Chrystusowi, dla których chrześcijaństwo
będzie ofiarą z siebie dla innych.
kl. Sebastian Bełz
Źródła: S. Łabendowicz, Wychowanie
w katechezie, II Sobór Watykański, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim
„Gravissimum educationis”, A. Solak,
Sytuacja wychowawcza szkoły w kontekście katechezy, R. Bednarczyk, O wychowaniu i katechezie w obecnej szkole,
J. Przybyłowski, Wychowanie chrześcijańskie – pełny rozwój osoby ludzkiej.
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WOKÓŁ N AS

Niech się dzieje
				 wola Nieba...
Dalsza część relacji Bartłomieja Wróblewskiego, przebywającego na misjach w Sudanie Południowym.

MISYJNA
RZECZYWISTOŚĆ
fot. https://swm.pl/
blog/2015/11/07/
sudan-poludniowyniech-sie-dziejewola-nieba/

Niepewna przyszłość
Niestety, próby wyproszenia
starszych chłopaków z centrum,
nie powiodły się. W związku
z tym bardzo rzadko się tam
zjawiamy, a zajęcia, modlitwy
i spożywanie posiłku odbywają
się na terenie szkoły technicznej.
Od bardzo dawna wiadomo, że
miejsce, w którym chłopcy spędzają czas, głównie nocując, nie
spełnia swojej roli. Przebywają
tam chłopcy w naprawdę różnym
wieku, a co gorsza – część z nich –
nie czuje potrzeby brania udziału
w organizowanych dla nich zajęciach. Mieszkają w centrum cały
dzień nie robiąc nic, bądź udają
się na kradzieże. W ostatnich
tygodniach ginęły również rzeczy
z terenu szkoły prowadzonej
przez księży Salezjanów, a w samym centrum znaleziono opium
przy jednym z chłopców…

To wszystko sprawia, że Fr. Sunil
bardzo poważnie myśli o zamknięciu centrum. Być może nie
jest to zła decyzja, ponieważ nie
ma absolutnie żadnej kontroli
nad tym miejscem. Starsi mają
poczucie władzy i wyższości nad
młodszymi, a młodsi uczą się
z kolei złych nawyków od swoich
starszych kolegów. Szkoda mi jedynie tych chłopców, którzy chętnie uczestniczą w prowadzonych
dla nich zajęciach, nie uciekają,
kiedy jest czas na modlitwę czy
też pomagają w przygotowywaniu posiłków.
Iskierka nadziei
Kuajok (czyt. Kładżok) – to miasto położone jakieś 60 kilometrów
na północ od Wau. Również
tam księża Salezjanie prowadzą
skromny projekt dla chłopców
ulicy. Kilka tygodni temu miałem

okazję udać się do tego miasta
wraz z Fr. Sunilem, który jako
kapłan odpowiedzialny za pracę
z chłopcami ulicy, odwiedza to
miejsce co jakiś czas, aby zwyczajnie sprawdzić czy czegoś nie
brakuje i czy wszystko jest w porządku. Jednak z Kuajok wiązane
są również duże nadzieje. Otóż od
kilkunastu miesięcy powstaje tam
budynek, który najprawdopodobniej służyć będzie za całodobowe
centrum dla chłopców ulicy.
Wreszcie, będzie można przebywać z chłopcami całą dobę i mieć
nad nimi większą pieczę. Księża
bardzo poważnie rozważają opcję
skupienia się jedynie na pracy
z chłopcami ulicy w Kuajok, a nie
– jak do tej pory ma to miejsce – zarówno w tym mieście jak
i w Wau. Jeden z pomysłów zakłada zabranie grupy młodszych
chłopców z Wau i przewiezienie
ich do Kuajok, gdzie zostaną
włączeni w działania projektu.
Na dzień dzisiejszy staramy się
prowadzić zajęcia dla chłopaków
na terenie szkoły i wypracować
jakąś regularność. Nie wiemy jaka
będzie przyszłość – czy rzeczywiście program dla chłopców
ulicy w Wau zostanie wstrzymany
i wszystkie siły skupione zostaną na Kuajok? To wszystko wie
tylko jeden Pan Bóg, a nam nie
pozostaje nic innego jak zaufać,
że cokolwiek się wydarzy będzie
zgodne z Jego wolą.
Bartłomiej Wróblewski
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Bardzo

ROZCHMURZ
SIĘ!

Chrzest przyjęli:
1. Mikołaj Tofil
2. Adrianna Gumuła
3. Oliwia Chyczewska

W końcu Święta! Czas
radosnego oczekiwania
na przyjście Pana Jezusa dobiega końca. Mam
jednak nadzieję, że radość
nie zniknie z waszego
życia. Może nawet wzrośnie
w tym czasie. Dla zyskania
pewności, przygotowałam
kilka żartów.

konkretnie

Wieczór wigilijny. Cała
rodzina gotowa, stół zastawiony, czekają tylko na pierwszą
gwiazdkę. Oczywiście przy
stole jedno dodatkowe puste
miejsce. Nagle pukanie do
drzwi.
– Kto tam?
– Strudzony wędrowiec, czy
jest dla mnie miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Ale dlaczego?!
– Bo tradycyjnie musi być
puste!

Związek małżeński zawarli:
1. Łukasz Stelmaszczyk i Magdalena
Murdza

Odeszli do Pana:
1. Hanna Stępkowska
2. Piotr Pęczkowicz
3. Stanisław Klasiński
4. Tadeusz Bracha
5. Marianna Syska
6. Ryszard Sówka
7. Domicela Kaczor
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Rozmawia mąż w żoną:
– Kupiłeś już coś pod choinkę
?
– Tak, stojak.
Blondynka już dłuższy czas
stoi na przystanku autobusowym. Przechodzi obok
chłopak i jej mówi:
– Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w Święta.
– No, to mam wielkie szczęście,
bo dzisiaj są moje imieniny!
Katarzyna Synowiec

