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słodyczy, koniecznie z długą datą ważności,
aby nie było problemów z przepuszczeniem
transportu przez granice.

W czwartek, 13 listopada uczestnicy
spotkań Ewangelickiego Duszpasterstwa
„Pronoja”, przy pomocy pań z kursu języka
angielskiego, spakowali zakupione oraz
przyniesione przez parafian produkty.
Powstało w ten sposób 48 bogato wyposażonych paczek. Tydzień później, w piątek
21 listopada prezenty zostały zabrane
przez transport CME do centrali w Dzięgielowie. Tam przejdą jeszcze jedną weryfikację pod kątem akceptowanych na granicach produktów i zostaną wysłane dalej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się do akcji. Rezultaty są
naprawdę wspaniałe. mo

Kiedyś, w noc pięknych gwiazd, począłem
liczyć światełka rozsiane hojnie
w przestworzach. Sądziłem: jedna jest
moja..., z lękiem, że gasnąca rozlicza
z miłości przypisanych dni. Przepłynęło
wiele wód w rzece obok domu, nim
udało mi się pojąć, że gwiazdy to Boski
cud tworzenia i dzieło nieskończoności,
z myślą wspaniałą, aby każdy, bez
względu na rodowód i zamieszkanie,
w tym również ja, idący nocą Ziemi –
tę Betlejemską odnalazł w sobie.
fot. Teensy-Weensy Pouchou/flickr.com
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w języku polskim), a po południu wszyscy
uczestniczą w gwiazdce dla dzieci i pomagają rozdawać najmłodszym prezenty.
Dwie godziny szybko upłynęły na śpiewaniu najbardziej znanych i lubianych kolęd
oraz rozmowach. Na koniec ks. Marcin
Orawski zaprosił uczestników na kolejne

spotkania i nabożeństwa świąteczne oraz
przekazał błogosławieństwo. Szczególne
podziękowanie należy się paniom: Marcie
Ochaińskiej oraz Trudzie Kobiałce, które
poświęciły prawie cały dzień, aby przygotować poczęstunek, ustroić stoły i zadbać
o każdy szczegół organizacyjny. (mo.)

Musimy się jeszcze mocniej kochać
Jak się czujesz
Dużo lepiej. Kiedyś balansowałam nad przepaścią.
Dzisiaj stąpam pewniej.
Czy bywają gorsze dni
Tak. Czasem otwierają się drzwi, staje w nich
postać kobiety. Wieje mroźny wiatr. Jej włosy są
rozwiane, pokryte szronem. Każde słowo spada
zamarzniętą grudą.
Czy coś mówi
Że córka, że już niedługo, że będzie.
A inne obrazy
Widuję ludzi, wrażliwych, delikatnych, czułych.
Jak wyobrażasz sobie przyszłość
Odpowiem słowami Giulietty Masiny:
„Kiedy zrozumieliśmy z mężem, że ich nie będzie,
poczuliśmy, że musimy się jeszcze mocniej
kochać”.

Agnieszka Ściepuro
fot. Ani-Bee/flickr.com
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Nowy Rok
Jesteśmy starsi. Za rok o rok
będziemy od urodzonych później.
Niby niewiele. Nawet mało.
Jednak biegnący czas coś daje,
coś odbiera, wiosnę od jesieni
dzieli szybkie słoneczne lato.
Zapasy na zimę spożytkujemy?
Czy skorzystają z nich młodsi o rok...
Tak – starsi o rok starsi, młodzi doroślejsi.
Oby przez któryś, Nowy Rok Pański życia
nie gasła Gwiazda Betlejem!
			
Leon Krzemieniecki

