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KAcik dla dzieci
Na naszych wieńcach adwentowych palą się już cztery świece.
Święta Narodzenia Pańskiego tuż, tuż... Domy wysprzątane i większość choinek ustrojonych, prezenty zapakowane. Czas na radość,
odpoczynek, refleksję, ale też i trochę zabawy. Zapraszamy!
Tym razem, opowieść Bruno Ferrero poprzedzimy fragmentem z Pisma
Świętego:
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie Łk 2,7

Gdzie niebo styka się z ziemią
Na kartkach starej książki, znalezionej w klasztornej bibliotece, dwaj
mnisi przeczytali, że istnieje miejsce, gdzieś na krańcach świata, w którym
niebo styka się z ziemią. Zdecydowali się wyruszyć na poszukiwania tego
miejsca oraz przyrzekli sobie, że nie powrócą zanim go nie odnajdą.
Przemierzyli cały świat, stawiali czoła wielu niebezpieczeństwom,
znosili wszelkie trudy i wyrzeczenia, jakich wymaga pielgrzymka, byli
narażeni na przeróżne pokusy, które mogłyby ich oddalić ich od wyznaczonego celu. Pokonali jednak wszystkie przeciwności.
Wiedzieli, że w miejscu, którego szukają, zastaną drzwi: wystarczy do nich
zapukać, by stanąć twarzą w twarz z Bogiem. Znaleźli drzwi. Nie tracąc
czasu, z drżącym sercem, zastukali. Drzwi powoli otworzyły się. Zatrwożeni mnisi weszli i... znaleźli się we własnej celi w swoim klasztorze.
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Gdzie mieszka Bóg?
Pewnego razu, w czasie przyjęcia, rabbi Mendel di Kozak zadziwił swych
uczonych gości niespodziewanym pytaniem:
– Gdzie mieszka Bóg?
Goście śmiali się z niego:
– Cóż za dziwne pytanie? Czyż świat nie jest pełen Jego chwały?
Rabbi sam więc odpowiedział na swoje pytanie:
– Bóg mieszka tam, gdzie pozwala mu się wejść.
I to jest najważniejsze w naszym życiu, pozwolić wejść Bogu. Lecz możemy
pozwolić Mu wejść jedynie tam, gdzie się znajdujemy, znajdujemy się
rzeczywiście, gdzie żyjemy prawdziwym życiem.
Stoję i pukam – mówi Bóg w Piśmie Świętym.

fot. Jeff Weese/flickr.com

A Ty? Czy otworzysz Mu dzisiaj swoje drzwi? Czy jesteś gotowy na przyjęcie
Nowonarodzonego Jezusa? Czy otworzyłeś Mu już drzwi do swojego serca?
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Kącik małego kucharza
Czymże byłyby święta bez pierniczków? Muszą być! Obowiązkowo. I nie
chodzi tylko o ich cudowny smak, ale o to, że ich przygotowywanie to
najlepsza zabawa, a zapach wydobywający się z piekarnika, to aromat
świąt.

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI
• 1 kg mąki
• ½ kg miodu
• ¼ kg cukru
• 4 jajka
• 1 kostka masła
• 2 przyprawy do piernika
• 2 łyżeczki amoniaku
• 4 łyżki kakao
fot. Liliana Fuchs/flickr.com

Masło, cukier i miód rozpuścić i ostudzić. Dodać do nich pozostałe składniki i dobrze wyrobić ciasto. Rozwałkować i wykrawać różne kształty
pierników. Piec na wysmarowanej masłem blaszce w 180 stopniach przez
około 10 minut. Gdy pierniczki ostygną, będą gotowe do ozdabiania.
Przystrój je w kolorowe słodkości, polewy i posypki.

fot. Deborah Lee Soltesz/flickr.com
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Choinka

Czy wiesz jaka jest historia choinki?
Skąd wzięła się ta tradycja?
Tradycja przystrajania choinek
pochodzi z Alzacji. Tam dekorowano je jabłkami. Miały one
nawiązywać do rajskiego drzewa.
Naśladowcą tego obyczaju był
Marcin Luter – zwolennik spokojnego spędzania świąt w domowym
zaciszu. Za jego sprawą tradycja
upiększania iglastych drzewek
szybko stała się popularna w protestanckich Niemczech.
Na przełomie XVIII i XIX wieku
zwyczaje choinkowe przybyły
do Polski. Początkowo rozpowszechniły się w miastach, później
dotarły również na wieś. Z końcem
XIX wieku choinka zjawiła się
w Anglii i Francji. Od tego czasu
stała się najbardziej charakterystycznym symbolem Świąt Bożego
Narodzenia.

Pokoloruj choinkę
Strojenie choinki to ulubione
zajęcie dzieci. Ubierz swoją
choinkę na rysunku poniżej,
by wyglądała tak pięknie,
jak tylko zechcesz.
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Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was:
Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania. (Łk 2,10-14)
Emilia Waśniowska

To właśnie tego wieczoru
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda
na dworze, przy stołach są
miejsca dla obcych, bo nikt
być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem
dmucha, w serca złamane
i smutne po cichu
wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i
piękna jest Miłość,
gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
fot. Lawrence OP/flickr.com
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Znalezione w sieci
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!
Kolega pyta Jasia:
– Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci
dwa komplety kolejki elektrycznej?
– Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś jest
w domu.

IKEA. Choinka składana:
Szkielet – 1 szt. Gałązki – 46 szt.
Igły – 13543 szt. Klej montażowy – 3 litry.

Sekretarka mówi do zapracowanego
biznesmana:
– Panie prezesie, zima przyszła!
– Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby
przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej
zadzwoni, to umówisz ją na konkretną
godzinę.
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