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 Palce lizać

Od redakcji
Witajcie po raz trzeci w tym roku szkolnym! Po zadumie związanej ze
Świętem Zmarłych, po lekcji patriotyzmu z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę nadszedł czas na Andrzejkowe wróżby, zabawy…
Jesteśmy ciekawi, czy przepowiednie potwierdzą się. Po Andrzejkach przyjdzie
czas na Mikołajki, Boże Narodzenie i oczywiście Nowy Rok. Nie wyprzedzajmy
jednak faktów i oddajmy się zabawie, wróżbom, które potraktujmy z
przymrużeniem oka. Bądźcie z nami! Redakcja

Strona

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jaka jest historia Andrzejek? Dla
tych, którzy nie wiedzą postanowiliśmy przybliżyć nieco ten temat.
Święty Andrzej pochodził z Betsaidy w Galilei, był rybakiem i uczniem
Jana Chrzciciela. Kiedy postanowił pójść za Chrystusem, zabrał ze sobą też do
Niego swojego brata Szymona Piotra. To za jego sprawą poganie poznają
Jezusa. Zginął ukrzyżowany w Achai, na krzyżu ustawionym pochyło w kształcie
litery X, zwanym krzyżem świętego
Andrzeja. Przed śmiercią założył w
Bizancjum kościół. Lubił podróżować,
zwiedził wiele krajów. Dlatego też święty
Andrzej
Apostoł
jest
patronem
podróżujących i strzeże bezpieczeństwa
na
przejazdach
kolejowych
i
tramwajowych. Wyróżniający się kształtem znak zwraca uwagę kierowców.
Wiele krajów, w przypadku przejazdów wielotorowych, dokłada od spodu
dodatkową, złamaną belkę, wskazując na wielkość przejazdu.
Podczas swoich podróży Święty Andrzej nauczał innych. Grecy uznawali go za
rozdawcę mężów. Już wówczas panny wróżyły sobie, jak będzie wyglądał ich
przyszły ukochany i kiedy wyjdą za mąż. Aby dowiedzieć się tego ustawiały
swoje buty wzdłuż ściany. Dziewczyna, której but jako pierwszej przekroczył
próg mogła być pewna, że niebawem wyjdzie za mąż. Można również rzucać
butem przez lewe ramię. Jeśli but spadnie „noskiem” w stronę drzwi oznacza,
że szykuje się rychłe zamążpójście. Jak już wywróżyliśmy, że niebawem
zostaniemy żoną, jesteśmy ciekawe, jakie imię będzie nosił nasz wybranek. W
tym celu można przekłuwać kartonowe serce z wypisanymi imionami albo
przewracać kartki w kalendarzu. Czynimy to oczywiście z zasłoniętymi oczami.
Imię wybranka wskaże nam szpilka, bądź kartka, na której zatrzymamy
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Andrzejki

kalendarz. Pierwszą literę imienia chłopaka można poznać też na podstawie
rzuconej za siebie obierki jabłka.
Inną dosyć popularną wróżbą była miska z wodą, na brzegach której
przyklejone były imiona chłopaków. W skorupce orzecha włoskiego panny
ustawiały płonącą świeczkę i puszczały na wodę. Przyszły mąż miał nosić imię
zapisane na kartce, która pierwsza zaczęła płonąć.
Podobną wróżbą było puszczanie na wodę dwóch papierowych łódeczek (albo
dwóch świeczek na tekturowych podstawkach). Na jednej z nich wypisywano
imię dziewczyny, a na drugiej chłopca, który był jej miły. Spotkanie się dwóch
łódeczek wróżyło gorącą miłość tej parze, zaś oddalenie- nici z miłości. Znanym
do dzisiaj sposobem poznania przyszłości może być wylany na wodę przez klucz
roztopiony wosk. Klucz ma znaczenie magiczne, ponieważ otwiera i zamyka
wszystkie tajemnice. Gdy wosk zastygnie, wyjmujemy go delikatnie i oglądamy
cień, jaki rzuca na ścianę. Cień będzie naszą wróżbą.
To tylko przykłady wróżb, które nie tylko były kiedyś popularne, ale są
praktykowane do dziś. Wszystkie wróżby traktujcie z przymrużeniem oka. Wy
sami jesteście „kowalami” własnej przyszłości i żadna z wróżb nie powinna
temu przeszkodzić. Bawcie się dobrze w myśl powiedzenia: na Andrzeja
dobrodzieja wszystkie figle w głowie!

Wśród nas jest solenizant.
Jest nim oczywiście Pan
Dyrektor Andrzej Wojtaszek,
któremu z okazji Imienin
życzymy wszystkiego, co dobre,
szczęśliwe i miłe,
co budzi uśmiech i spokój
i ciszą napełnia chwile
Redakcja
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Boże Narodzenie obchodzone wśród chrześcijan jest od IV w. Dawniej
nazywane było Godami lub Godnymi Świętami (w języku starosłowiańskim god
oznaczał rok). Na początku naszego stulecia Boże Narodzenie świętowano przez
12 dni. Pierwszy świąteczny dzień rozpoczynał się poranną mszą, by potem
zasiąść przy suto zastawionym stole. Rozmowy przeplatane były śpiewaniem
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Historia Świąt Bożego Narodzenia

kolęd, modlitwą i odpoczynkiem. Tego dnia powstrzymywano się od wszelkiej
pracy: sprzątania, rąbania drewna, czerpania wody ze studni, spania w ciągu
dnia, czesania się i przeglądania w lustrze. Nie urządzano również zabaw ani
wesel. Wizyty składane były dopiero w drugim dniu świąt 26 grudnia- Świętego
Szczepana.
We współczesnym świecie obchodzenie świąt trochę zmieniło się.
Powstrzymujemy się co prawda od pracy, ale nie stronimy od odwiedzin wśród
bliskich i znajomych. Nie we wszystkich domach śpiewa się kolędy, a to przecież
jedne z ja piękniejszych pieśni kościelnych. Obchodzenie Bożego Narodzenia
wiąże się dzisiaj z bieganiem po sklepach, szukaniem prezentów, ozdób
choinkowych, przyrządzaniem mnóstwa potraw, ciast, których potem nie
dajemy rady zjeść. Może warto powrócić do bardziej duchowego przeżywania
świąt… Zachęcamy Was do tego serdecznie.

Drodzy Czytelnicy „Urwisa”,
wraz z nadchodzącymi Świętami Narodzenia Pańskiego składamy
Wam najserdeczniejsze życzenia: odrobiny ciepła dzięki ludzkiej
życzliwości, odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,
radości w smutku dzięki ludzkiej miłości, nadziei na lepsze jutro
w chwilach niepokoju Redakcja

Boże Narodzenie na

Strona

Każdego roku staramy się Wam przybliżyć
obrzędy związane z obchodami świąt w innych
krajach. W tym roku postanowiliśmy, że nawiążemy
do Bożego Narodzenia wśród Kameruńczyków,
Hindusów, Filipian i Izraelitów.
W Kamerunie, oczywiście w chrześcijańskiej
rodzinie, w przeddzień świąt dzieci zdobią domy
girlandami i łańcuchami z liści mango lub palmy. Do
kościoła wszyscy przychodzą ubrani odświętnie, a
dzieci obowiązkowo w nowych strojach. Po południu rodzina zbiera się na
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świecie

wspólny posiłek, który jest zasługą głowy
rodziny. Wcześniej ojciec musi wybrać się na
polowanie.
Łowieckim
trofeum
jest
antylopa, małpa, jeżozwierz, a czasem też
wąż boa. Tradycyjnym napojem jest wino
palmowe.
Według zwyczaju Hindusi, zawsze na święta
kupują sobie nowe ubrania. Tradycyjnie,
około 10 dni przed
Bożym Narodzeniem, zaczynają się przygotowania świąteczne. Są dekorowane
ulice, domy, kościoły. Malują różne wzory na podłogach i przed domami.
Podczas świąt ustawia się tam szopki przed domami, które biorą udział w
konkursie.
Filipińczyków dziesięć dni przed Bożym
Narodzeniem budzi dźwięk trąbki, który jest
sygnałem do udania się na mszę świętą. Z
kwiatów i liści palmy robi się kolorowe
girlandy, którymi przystraja się okna i drzwi
domów. Śpiewa się także kolędy.
Grudzień to w Izraelu czas świąteczny
zarówno dla chrześcijan jak i Żydów. Na
głównych ulicach i placach miast pojawiają się
dziewięcioramienne
świeczniki,
tzw.
chanukije, związane z celebrowaniem
trwającego 8 dni Święta świateł. Miasta
chrześcijańskie: Betlejem, Nazaret ozdabiają
wielkie przystrojone choinki, zaś inne mienią
się świątecznymi iluminacjami.
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Świąteczna symbolika przez lata wrastała w naszą tradycję. Nie
wyobrażamy sobie obchodzenia świąt bez przybranej choinki, dzielenia się
opłatkiem czy położenia sianka pod obrusem. Czy wiecie, co oznaczają
poszczególne symbole?
Gałązka jemioły- zgodnie z tradycją powinna być zawieszana nad drzwiami
frontowymi, wigilijnym stołem (najpóźniej przed pojawieniem się pierwszej
gwiazdki na niebie) i nad kuchnią. Jemioła symbolizuje zgodę, skruchę,
wybaczenie i pojednanie. Ma ona chronić domowników swą wyjątkową mocą
przez cały rok. Należy ją ususzyć i przechowywać do następnych świąt.
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Świąteczna symbolika
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Choinka- chrześcijański symbol rajskiego drzewa. Dzięki temu,
że jest zielona przez cały rok stała się symbolem Chrystusa
jako „drzewa życia”.
Ozdoby choinkowe- dziś są to bombki, szklane figurki i
ozdobne łańcuchy. Dawniej choinkę przystrajano jabłkami,
śliwkami, piernikami, orzechami, zabawkami ze słomy i
papieru. Takie ozdoby miały zapewnić rodzinie pomyślność w
nadchodzącym roku. Jabłka nawiązywały do symbolu rajskiego owocu. Gwiazdę
na szczycie drzewka zaczęto zawieszać pod koniec XIX wieku. Symbolizowała
Gwiazdę Betlejemską, która miała pomagać zabłąkanym wędrowcom w
szczęśliwym powrocie do domu.
Pierwsza gwiazdka- symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, którą według Ewangelii
św. Mateusza ujrzeli Trzej Królowie. Gwiazda ta zaprowadziła ich do Dzieciątka.
Zgodnie z tradycją jest ona sygnałem do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej.
Sianko pod obrusem- przypomina o dzieciątku ułożonym na sianie w żłóbku
ubogiej stajenki.
Modlitwa- wieczerza wigilijna rozpoczyna się krótką modlitwą, zakończoną
przeczytaniem fragmentu Ewangelii dotyczącego narodzin Pana Jezusa.
Opłatek- to symbol zgody, miłości i przyjaźni. Dzielimy się opłatkiem na znak
pojednania, przebaczenia i puszczenia w niepamięć wszystkich dawnych
urazów.
Dwanaście potraw wigilijnych- symbolizuje dwunastu apostołów, którzy zasiedli
z Jezusem do ostatniej wieczerzy. To stosunkowo niedawny zwyczaj, bo w
czasach staropolskich wierzono, że na wigilijnym stole powinna być nieparzysta
liczba dań – miało to zapewniać urodzaj w przyszłym roku. Zwykle u chłopów
było to 5 lub 7, 9 u szlachty, a 11 lub 13 u arystokracji.
Potrawy wigilijne- składniki poszczególnych potraw mają również swoją
symbolikę. Miód (używany do pierniczków) – dodaje sił, według dawnych
wierzeń był symbolem płodności, słodyczy, powodzenia oraz radości. Mak (np.
w kluskach z makiem) – zapewnia dobry sen i urodzaj, orzechy – to symbol
dostatku, ryby – symbol chrześcijaństwa, a także źródło siły, zdrowia i dostatku,
potrawy z grochu i kapusty, zgodnie z ludowymi wierzeniami, mają dodawać
siły i zdrowia.
Prezenty- zwyczaj obdarowywania się prezentami po wieczerzy wigilijnej
wywodzi się z czasów protestanckich. Marcin Luter domagał się, aby
protestanci zaprzestali obchodzić zwyczaj obdarowywania prezentami „od św.
Mikołaja”, a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar od Dzieciątka Jezus.
Kolędy- śpiewanie ich symbolizuje i podkreśla radosny charakter
świąt Bożego Narodzenia.
Stajenka Betlejemska- inaczej szopka to ważny element Świąt

Bożego Narodzenia. Dawniej szopka była skromna i przedstawiała jedynie
żłóbek z wołem i osiołkiem. We współczesnych stajenkach oprócz wiernych
zwierząt są także Maryja i Święty Józef, pasterze, Trzej Królowie.
Pasterka- uroczysta Msza Święta odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia.
Upamiętnia ona czuwanie pasterzy udających się do Betlejem i pokłon, jaki
złożyli przed Dzieciątkiem.
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, czas rodzinnych spotkań,
dekoracji, zakupów, zapachów i wybornych smaków. Nie zapominajmy jednak o
tym, co tak naprawdę jest najważniejsze…
Grudzień
Choinka
Osioł zaszczycony
Wół zarozumiały
Tylko Bóg się nie wstydzi
Że jest taki mały
Taki Mały, Ks. Jan Twardowski

Ciekawostki związane z Bożym

Strona

Wieczerza- kolacja wigilijna jest odbiciem wierzeń słowiańskich,
zaadoptowanych przez Kościół, w okresie średniowiecza. Pierwotnie kolacja
była ucztą ofiarną składaną w darze mieszkańcom zaświatów, czyli duchom.
Choinka, zielone drzewko była już strojona przez ludy germańskie.
Pierwszą szopkę stworzył w 1224 roku święty Franciszek z Asyżu. Przy jej
pomocy Franciszek wyjaśniał wiernym istotę Bożego Narodzenia.
Zwierzęta, według starej tradycji, przemawiają w Wigilię ludzkim głosem. Z
tego też względu gospodarze dzielili się opłatkiem z nimi. Opłatek przeznaczony
dla zwierząt był kolorowy.
Pierwowzorem dzisiejszego Świętego Mikołaja był biskup Miry (dzisiejszej
Trucji), który rozdał swój majątek ubogim. Znany jest także z legendy o trzech
młodych damach, które znalazły mężów, dzięki posagowi dostarczonemu
dyskretnie przez Mikołaja.
Zwyczaj całowania pod jemiołą pojawił się dopiero w XIX wieku. Dużo
wcześniej, bo w czasach celtyckich, jemiole przypisywano magiczne
właściwości: potrafiła leczyć, chronić, a nawet zwiększać płodność.
W Grecji Boże Narodzenie trwa aż 12 dni. W tym czasie Grecy spotykają się ze
znajomymi i rodziną w pubach, restauracjach, obdarowując się mnóstwem
prezentów.
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Czesi odwiedzają w wigilię cmentarze, aby ozdobić groby bliskich kwiatami,
gwiazdami betlejemskimi, a także koszyczkami ze specjalnymi,
bożonarodzeniowymi ciasteczkami.

Kolędować Małemu
Już od początku grudnia możemy spotkać się w mediach z atmosferą
świąteczna. Rozbrzmiewają melodie znanych kolęd, które wyjątkowo ciepło na
nas wpływają. Zaczynamy nucić, przypominamy sobie zapomniane słowa, aby
już w same święta nie odstawać od innych i „wyśpiewać” radość, że po raz
kolejny w naszych sercach rodzi się Pan Jezus.
Postanowiliśmy ułatwić wam zadanie i zgromadziliśmy słowa najbardziej
znanych, najczęściej śpiewanych polskich kolęd.
Dzisiaj w Betlejem...
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...

Strona

I trzej Królowie, i trzej Królowie,
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu,
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Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce,
Ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...

Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my,
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Króla nad królami,
Uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...
Cicha noc, święta noc
Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.
Cicha noc, święta noc,
jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem Dziecina święta
wznosi w górę swe rączęta
błogosławi lud.
Przybieżeli do Betlejem...

Ref: Chwała na wysokości,

Strona
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Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli jak żywi.
I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.
Poznali Go Mesjaszem być prawym,
narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
i z całego serca wszyscy kochamy.
Wśród nocnej ciszy...

"Ach witaj, Zbawco z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany.

Strona

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali,
Z wielkiej radości.
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Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie,
Przywitać Pana.

Na Ciebie króle, prorocy,
Czekali, a Tyś tej nocy Nam się objawił".
I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana.
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną,
Chleba i wina.
W żłobie leży...

W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.
My zaś sami z piosneczkami
za wami pośpieszymy.
A tak tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.

Strona

Witaj, Panie, cóż się stanie
Że rozkosze niebieskie,
Opuściłeś, a zstąpiłeś
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Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości.
Że posłany, nam jest dany
Emanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
Z Aniołami zaśpiewajmy:
"Chwała na wysokości".

Na te niskości ziemskie.
"Miłość moją to sprawiła,
By człowieka wywyższyła,
Pod nieba empirejskie".
Nie było miejsca dla Ciebie
Nie było miejsca dla Ciebie
Nie było miejsca choć szedłeś
w Betlejem w żadnej gospodzie,
ogień miłości zapalić,
i narodziłeś się, Jezu,
i przez swą mękę najdroższą
w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
świat od zagłady ocalić.
Nie było miejsca, choć szedłeś
jako Zbawiciel na Ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli
nieszczęsne Adama plemię.

Gdy liszki mają swe jamy
i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brakło gospody,
Tyś musiał szukać żłóbeczka.

Nie było miejsca, choć chciałeś
ludzkość przytulić do łona,
i podać z krzyża grzesznikom
zbawcze, skrwawione ramiona.

A dzisiaj czemu wśród ludzi
tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
w niejednej człowieczej duszy.

Mizerna, cicha, stajenka licha
Mizerna, cicha, stajenka licha,
Cały świat orzeźwiony;
Pełna niebieskiej chwały,
Mądrość Mądrości, Światłość
Oto leżący, przed nami śpiący
Światłości,
W promieniach Jezus mały.
Bóg-Człowiek tu wcielony.
Nad Nim Anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydły białymi,
Pod malowaną tęczą.

I oto mnodzy ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pewni zbawienia,
Upadli na kolana.

Wielkie zdziwienie: wszelkie
stworzenie,

Strona

Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, matulu, z płaczu utulaj.
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Lulajże, Jezuniu...

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...

My z Tobą, tam w niebie, spocząć pragniemy,
Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.
Lulajże, Jezuniu...
Jezus malusieńki
Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki.
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła,
Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
Gdy dziecina kwili, patrzy w każdej chwili,
Na dzieciątko boskie w żłóbku, oko Jej nie myli
Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:
o mój Synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje
Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,
dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.

Strona

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
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Gdy się Chrystus rodzi...
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.

Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,
Gloria, gloria....
O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy,
Gloria, gloria...
Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone;
Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria...
Gdy śliczna Panna
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.
Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,
Śpieszcie do ludzi z pokojem posłowie,
Lili, lili, laj, wielki Królewiczu,
Lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu.
Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie dzieci,
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci,
Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,
Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu!
Do szopy

Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz Bóg,
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Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie budźcie Go ze snu.
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Do szopy, hej pasterze,
Do Szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.

Witajmy swego Pana;
wdzięczności złóżmy dług.
Ref.: Śpiewajcie...
O Boże niepojęty, kto
pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
masz tron i służbę swą.
Ref.: Śpiewajcie...
Jezuniu mój najsłodszy,
Tobie oddaję się.
O skarbie mój najdroższy,
racz wziąć na własność mnie.
Ref.: Śpiewajcie...

Strona

 Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją
jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
 Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili
Fąfarowa pyta męża:
- Czy zabiłeś już karpia?
- Tak, utopiłem go.
 Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu
jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.
 Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed kilkoma dniami
przebrał się za starego dziadka i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!
 Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać,
klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:
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Na wesoło

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy
odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
 - Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!

Palce lizać
Trudno sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez
pierników. Oto najprostszy przepis, z którym poradzi
sobie nawet osoba bez doświadczenia w kuchni. Te
pierniczki zawsze wychodzą.
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Składniki: 80 dag mąki
2 płaskie łyżeczki sody
45 dag miodu
oczyszczonej
15 dag cukru pudru
40 g przyprawy do piernika
20 dag masła
2 łyżeczki kakao
2 jajka
Przygotowanie: Masło rozpuścić z miodem w garnuszku i zostawić do
ostygnięcia. Na stolnicy przesiać mąkę, wymieszać z suchymi produktami: soda,
cukier, kakao, przyprawa do piernika) Zrobić kopiec, w środku dołek, do
którego wbić jajka i powoli mieszając, dolewać masło z miodem Mieszamy
całość do czasu, gdy ciasto zrobi się tak gęste, że trzeba zacząć wyrabiać je
rękami. Po ugnieceniu wałkujemy na cienkie placki i wycinamy pierniczki.
Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, pieczemy ok. 8 minut w
temperaturze 180 stopni. Po ostudzeniu zdobimy lukrem, posypkami.
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Proste pierniczki korzenne z miodem

Smacznego 
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Keks
Składniki:
 250g mąki pszennej
 ½ łyżeczki sody oczyszczonej
 180g cukru
 1 łyżka mleka
 5 jajek
 ok. 300g bakalii + trochę do
 250g masła (lub margaryny)
dekoracji
Sposób przygotowania:
1. Mąkę przesiać.
2. Przygotować bakalie. Jeśli mamy gotową mieszankę keksową, należy
pokroić bakalie na mniejsze kawałki, ale nie za drobno. Jeśli
przygotowujemy mieszankę sami to migdały należy sparzyć wrzątkiem,
gdy przestygną obrać ze skórki i posiekać. Kandyzowane skórki i figi
pokroić.
3. Bakalie wymieszać z 1- 2 łyżkami mąki i odstawić na bok.
4. Oddzielić żółtka od białek.
5. Sodę wymieszać z mlekiem.
6. Miękką margarynę (masło) utrzeć z cukrem na jasną, puszystą masę.
Dalej miksując na najwyższych obrotach dodawać po jednym żółtku.
(Każde żółtko miksować co najmniej 1min.)
7. Mąkę dodać stopniowo do ubitej masy. (Można miksować mikserem na
najniższych obrotach, miksując krótko, tylko do połączenia się
składników).
8. Białka ubić na sztywną pianę i wmieszać delikatnie do masy szpatułką lub
łyżką drewnianą.
9. Na końcu wmieszać delikatnie sodę rozpuszczoną w mleku i obtoczone w
mące bakalie.
10.Ciasto przełożyć do keksówki (o długości 30cm) wysmarowanej
margaryną i posypanej mąką. (Ciasta nie powinno być więcej niż max. do
¾ wysokości formy. Ciasto będzie rosło podczas pieczenia).
11.Piec w nagrzanym piekarniku ok. 60 minut w temperaturze 180°C, do
suchego patyczka. (Po ok. 30 minutach pieczenia można na chwilę uchylić
drzwiczki piekarnika i szybkim ruchem naciąć ciasto wzdłuż na głębokość
ok. 1cm, aby zapobiec nierównemu pękaniu ciasta. Gdyby ciasto za
szybko się przyrumieniło z góry, można przykryć je folią aluminiową).
12.Po upieczeniu pozostawić w formie, aż lekko przestygnie. Następnie
wyłożyć na kratkę z piekarnika i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
13.Keks po ostygnięciu można polukrować (cukrem pudrem dobrze
wymieszanym z małą ilością gorącej wody lub z sokiem z cytryny) i
udekorować bakaliami.

