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Śmiech to zdrowie!

- Szczęśliwego nowego Roku! 
- Zwariowałeś, w lutym? 
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy nie wracałem 
tak późno z sylwestra...

 Przyjaciel pyta Nowaka: 
- Jak minęły święta? 
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne
potrawy. 
- Jakie? 
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi 
ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską.

Dwaj staruszkowie spędzają wspólne święta. 
Patrząc na gwiazdę betlejemską, jeden z nich 
wspomina: 
- Moja żona kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, 
powiedziała: "pomyśl o czymś, a twoje życzenie 
spełni się, kiedy gwiazda spadnie". 
- Co było dalej? - pyta drugi. 
- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią!

- Kochanie, chodź zobacz co jest pod choinką! 
Podekscytowana żona przybiega schyla się, szuka, 
rozgląda się za prezentem, ale nic nie znajduje, w 
końcu pyta męża: 
- No co tam dla mnie masz? 
Na to mąż wstaje, schyla się, pokazuje palcem pod 
choinką i mówi: 
- Patrz ile tam jest kurzu...

Tomek

  



Z naszego ogródka ...

Wigilia Bożego Narodzenia 

Wigilia (łac.  czuwanie) – pierwotnie oznaczała straż nocną i oczekiwanie.  W słowniku kościelnym
nazywa się tak dzień poprzedzający większe święto. 

Dawniej, jak i dziś również, w wigilię obowiązuje post. Do stołu wigilijnego siadamy, gdy zabłyśnie
pierwsza  gwiazda.  Ma  ona  przypominać  Gwiazdę  Betlejemską  prowadzącą  pasterzy  i  Królów  do
Betlejem.

W naszej  tradycji  ojciec  rodziny  (lub  najstarszy  wiekiem)  rozpoczyna  wigilijną  kolację  modlitwą,
odczytaniem opisu narodzenia Pańskiego z Ewangelii św. Łukasza. Następnie dzielimy się opłatkiem i
składamy sobie życzenia. Pod choinką oprócz prezentów niektórzy ustawiają żłóbek, dla upamiętnienia
narodzenia Pana Jezusa w Betlejem.

Polską tradycją jest również Pasterka. Jest ona pamiątką z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy
nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. 

Pierwsze Msze św. o północy 24 grudnia sprawowano w Betlejem. W Rzymie zwyczaj ten znany był
już za czasów papieża Grzegorza I Wielkiego, pasterkę odprawiano przy żłóbku Chrystusa w Bazylice
Matki  Bożej  Większej.  Charakter  tej  liturgii  tłumaczą  pierwsze  słowa  wprowadzenia  do  Mszy:
„Chrystus narodził się nam. Oddajmy mu pokłon".

Joanna i Piotr



Spotkanie Wigilijne 2021…

  

22.12.2021  roku  w  naszym  Ośrodku
zapanowała  niezwykła  atmosfera.  W  ten
dzień  odbyła  się  Wigilia  oczywiście  z
zachowaniem  wszelkich  obstrzyżeń
sanitarnych  . Wszyscy byli bardzo radośni.

Spotkanie  rozpoczęliśmy  od  przedstawienia
naszej  sztuki  pt  ,,  Opowieść  o  Wigilii”.  W
przedstawieniu  brali  udział  wszyscy
uczestnicy.. 

Po  przedstawieniu   zaśpiewaliśmy  kolędę  i
przeszliśmy do składania życzeń i łamania się
opłatkiem, oczywiście symbolicznie. 

Oficjalne życzenia złożyła nam Pani  Prezes
oraz Pani Basia i całe grono Terapeutyczne,
na  stołach  znalazły  się  niektóre  z
tradycyjnych potraw Wigilijnych.

 Czas  szybko  upłynął  nam  na  wspólnym
kolędowaniu i luźnych rozmowach.

„Niektórzy lubią poezję...”
wiersze Janka Borcza – stała kolumna

Smak opłatka
...........................
Dlaczego
będąc więźniem
Wolności
tak trudno
spotkać się
z
wyciągniętą
dłonią Człowieka
do Człowieka

Gloria in excelsis Deo
...........................................
A My akurat
mamy tu zimę
i śniegi za oknem
gdy
spoglądamy w Niebo
czekając
kiedy
pierwsza gwiazdka
da znać
aby
przy wigilijnym stole
przeżywać pamięć
Twych narodzin
z nadzieją
że nadal
nie tylko w myślach
będziesz
pośród Nas

Szczerze pod choinką
Kocham Cię Życie
................................................
...
Tak mocno
do Końca
jak
potrafi to uczeń
Tych
co byli wzorcem
później wszystko
staje się historią
wzruszeń
przecież
to takie Ludzkie
i oczywiste
gdy
kocha się szczerze
na dobre i złe
łzą serdeczną



Nasze prace...
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