BOŻE NARODZENIE 2015

Znalezione w sieci

źródło: Typowy Technik Informatyk @Facebook

Gdyby nie studenci,
nie byłoby Reformacji.
źródło: Ewangelickie Memy @Facebook
źródło: Protestanckie Memy @Facebook

36

Słowo Parafialne 96/XII/2015

KAcik dla dzieci
Ręka – opowiadanie Bruno Ferrero

Daniele Civello@flickr

Pewien nauczyciel kazał uczniom pierwszej klasy narysować coś, za co
chcieliby podziękować Bogu. Pomyślał, że w rzeczywistości te dzieci, pochodzące z biednych dzielnic miasta, miały niewiele spraw, za które mogły dziękować. Wiedział, że prawie wszyscy narysują słodycze lub zastawione stoły.
Rysunek wręczony mu przez Tina zaskoczył go: przedstawiał rękę narysowaną przez dziecko. Czyją rękę?
Klasę zafascynował ten obrazek.
– Według mnie jest to ręka Boga, która przynosi nam pożywienie –
powiedziało jedno dziecko.
– Jest to ręka wieśniaka – powiedziało inne – gdyż hoduje kury i robi frytki.
Podczas gdy inne dzieci jeszcze pracowały, nauczyciel pochylił się nad
ławką Tina i spytał, czyja to ręka.
– To jest twoja ręka» – wyszeptało dziecko.
Teraz sobie przypomniał, że co wieczór brał on za rękę Tina, który był
najmniejszy i prowadził go do wyjścia. Robił to także z innymi dziećmi, ale
dla Tina to miało wielkie znaczenie.
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A Ty? Co Ty byś namalował/a?
WYKORZYSTAJ TĘ STRONĘ!
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KĄCIK DLA DZIECI

Kącik małego kucharza
Lubimy słodkie napoje… Oj, lubimy. A zimą chcemy się takim napojem
rozgrzać. Dlatego proponujemy tym razem przyrządzić kompot z suszonych owoców, którego zapach przywodzi na myśl święta, zimę i pachnące
wieczory spędzone z rodziną.

Kompot z suszonych owoców
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 litry wody
1 szklanka suszonych śliwek
1 szklanka suszonych jabłek
10 sztuk suszonych moreli
4 suszone figi
2 łyżki rodzynek
1/3 łyżeczki cynamonu
1 goździki
½ pomarańczy
½ cytryny

Suszone owoce wypłucz w gorącej wodzie. Pomarańczę obierz ze skórki
i pokrój w plasterki. W dużym garnku zalej zimną wodą suszone owoce. Dodaj
goździki, cynamon, kawałki pomarańczy i kawałek skórki z pomarańczy.
Gotuj kompot na średnim ogniu, do momentu, aż owoce zmiękną, a płyn
zgęstnieje (ok. 40 minut). Dodaj do smaku kilka kropel soku z cytryny
i odstaw kompot do ostygnięcia.
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Alkelda@flickr

Gdy rodzi się Jezus,
rodzi się na nowo
nasze serce…

Poeta ujął to bardzo trafnie.
Przeczytaj:

Jan Twardowski „Wiersz staroświecki”
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Constantino Beretta@flickr

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce[…]
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Ubieranie choinki to niesamowity czas. Tę możesz ubrać, jak
tylko zechcesz. Wykorzystaj kredki, by nadać jej piękne barwy.
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Zima, zima… Zmarzłeś? Weź kubek ciepłej herbaty i pobaw
się z nami, rozwiązując zagadki!
Lepi się go, lecz nie z gliny
ani z plasteliny.
Daje się mu miotłę w rękę,
żeby nam wyglądał pięknie.

Co to za woda,
twarda jak kamień?
Można na łyżwach
poślizgać się na niej.

(bałwan)

(lód)

Co to za żeberka przy ścianie wiszące,
W jakiej stołówce za każde danie,
goście dziękują nam - ćwierkaniem? co latem są zimne, a zimą gorące?
(kaloryfer)

(karmnik)

O tym drzewku wiele mówić wam nie będę.
Pod jego gałązkami zaśpiewacie kolędę.
(choinka)

KONKURS świąteczny!
Masz talent plastyczny? A może nie masz go zupełnie, ale za to posiadasz wielką wyobraźnię, która potrafi zobaczyć i przedstawić wszystko?
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nie tylko świetnie
się pobawisz, ale i możesz wygrać piękne nagrody! Aby wziąć udział
w naszym konkursie wystarczy spełnić dwa warunki:
1.
2.

Wykonaj pracę plastyczną w dowolnej technice, w formacie A4 lub
A5 na temat „Rodzinne święta”.
Gotową pracę przynieś na szkółkę niedzielną lub do kancelarii do
końca stycznia 2016.

Trzy najpiękniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane w wielkanocnym numerze Słowa Parafialnego. Wyniki ogłosimy na parafialnej stonie internetowej 28 lutego 2016.

Pamiętaj! Talent plastyczny jest ważny,
ale ważniejsze są chęci i Twoja wyobraźnia!!!
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