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Drogie Dzieci,

adesz³y Œwiêta Narodzenia Pañskiego. W naszych domach jest bardziej
kolorowo i odœwiêtnie. Wspominamy przyjœcie na œwiat Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale czy na pewno? A mo¿e ten, kto powinien byæ
najwa¿niejszy w czasie Bo¿ego Narodzenia jest nieco zapomniany? To by³oby
bardzo przykre. Prawda?
Sk³adaj¹c wiêc Wam najserdeczniejsze ¿yczenia œwi¹teczne proszê, abyœcie
nie zapomnieli o tym, dla kogo przede wszystkim s¹ te œwiêta. Nie zapomnijcie
o Jezusie Chrystusie, który jest najwiêkszym bo¿onarodzeniowym darem dla
ludzi. Zróbmy wszystko, by nigdy nie spe³ni³ siê z³y sen matki Jezusa - Marii.
Chcecie wiedzieæ co to by³ za sen? Przeczytajcie.

N

SEN MARII
- Józefie, pos³uchaj, mia³am sen. powiedzia³a Maria - Nie rozumiem go.
Nie jestem pewna, ale myœlê, ¿e
chodzi³o o celebrowanie urodzin
naszego Syna.
Myœlê, ¿e œni³o mi siê w³aœnie o tym.
WyobraŸ sobie, ¿e ludzie przygotowywali
siê do tego dnia oko³o czterech tygodni.
Dekorowali domy i kupowali nowe ubrania.
Wiele razy chodzili na zakupy i kupowali
wyszukane prezenty.
Dziwne tylko, ¿e prezenty nie by³y dla
naszego Syna. Pakowali je w piêkny papier,
wi¹zali œliczne kokardki i k³adli pod
drzewkiem. Tak, Józefie, w ich domach by³a
choinka. Oni j¹ te¿ przyozdabiali. Ga³¹zki
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by³y pe³ne jarz¹cych siê bombek i lœni¹cych ozdób. Na wierzcho³ku by³a figurka myœlê, ¿e przedstawia³a anio³a.
Józefie, to by³o piêkne. Ka¿dy by³ uœmiechniêty i szczêœliwy. Wszyscy ekscytowali siê prezentami. Ale oni obdarowywali siebie nawzajem, nie naszego Syna.
Nie s¹dzê, by w ogóle go znali. Oni nawet nie wspominali Jego imienia.
Czy to nie dziwne? Tyle zachodu dla œwiêtowania urodzin kogoœ, kogo siê
nawet nie zna? Mia³am przedziwne uczucie, ¿e gdyby nasz Syn poszed³ na te
Urodziny, przeszkadza³by im.
Wszystko by³o tak œliczne i ka¿dy by³ radosny, a mnie chcia³o siê p³akaæ. Jakie
to przykre dla Jezusa - byæ niechcianym na swoim przyjêciu urodzinowym!
Cieszê siê, ¿e to tylko sen. By³oby strasznie, Józefie, gdyby sen siê
sprawdzi³...

POMÓ¯ MÊDRCOM POKONAÆ LABIRYNT
I DOTRZEÆ Z DARAMI DO JEZUSA

S³owo Parafialne
4/2008

43

N A R O D Z E N I E PA Ñ S K I E 2 0 0 8

ANIO£EK - SERWETNIK
Mo¿esz pomóc mamie udekorowaæ
œwi¹teczny stó³. Oto prosty sposób
ozdobienia serwetek
PRZYGOTUJ:
- z³ot¹ lub srebrn¹ tekturê
- karton w kolorze be¿owym
- resztki be¿owej we³ny
- serwetki z motywami œwi¹tecznymi
JAK ZROBIÆ?
1. Skrzyd³a i g³owê skopiuj na tekturê i wytnij. Zrób
naciêcie w skrzyd³ach.
2. Namaluj buziê i naklej na g³owê ze skrzyd³ami.
Kilka we³nianych nitek przewi¹¿ na œrodku i przymocuj jako w³osy.
3. Sukienkê zrób z serwetki: mo¿esz j¹ u³o¿yæ w dowolny sposób, tak jednak, by
utworzy³ siê szpic, który nastêpnie wsuniesz w skrzyd³a.
4. Tak ozdobione serwetki mo¿esz u³o¿yæ na talerzach.
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POKOLORUJ OBRAZEK

PORÓWNAJ
OBRAZKI
Z prawej strony znajduje siê piêæ bardzo
podobnych obrazków
przedstawiaj¹cych
ch³opca lepi¹cego
ba³wana.
Tylko dwa obrazki
s¹ identyczne.
Czy potrafisz je
wskazaæ?
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