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dużo osób. To zaleta dużych rodzin, w których na Święta zje-
żdżają  się  kolejne  pokolenia,  nowe  rodziny.  W  tym  roku
będzie z nami po raz pierwszy Małgosia, od pól roku żona
mojego brata i mała Zosia, córeczka mojej siostry.

Czy zostawiacie wolne miejsce przy stole?  To miejsce rze-
czywiście czeka.  Od wielu lat spędza z nami Wigilię nasza
znajoma,  która  wychowała  się  w  domu  dziecka  i  nie  ma
swojej rodziny. Czas Bożego Narodzenia to dobra okazja, by
uczyć się dzielenia z innymi. Później jest czas na śpiewanie
kolęd. Długo, bardzo długo, czasem aż do samej Pasterki. Na
naszej Wigilii jest zwykle.  W zeszłym roku chłopcy w szkole
zanosili  zabawki  do  domu  dziecka.  Przeżyliśmy  w  domu
bardzo piękne wydarzenie, kiedy nasz syn ze łzami w oczach
oddał srebrny samochodzik. Wspominał ten samochód jesz-
cze przez kilka miesięcy i wówczas przypominałam mu: „Pa-
miętasz, jaka to była radość, kiedy umiałeś go oddać?" i on
przytakiwał, że tak, rzeczywiście...

Jak  jeszcze  można  włączyć  domowników  w  przeżywanie
Świąt?  Dzieci mogą  przebrać się  za postacie ewangeliczne
i przygotować dla zgromadzonych przy stole Jasełka. Gdy sy-
tuacja na to pozwala, mogą też pójść przebrane do sąsia-
dów. Chciałam też wspomnieć o własnoręcznym wykonaniu
kartek świątecznych i zabawek na choinkę.
Można wykorzystać też zwyczaje z innych krajów - niektóre
są bardzo ciekawe. Ostatnio odwiedził nas gość z Meksyku.
Opowiadał o zabawie świątecznej zwanej „piniata", w której
odtwarza  się  szukanie  przez  Świętą  Rodzinę  miejsca  na
nocleg - jedno pomieszczenie jest zamknięte, więc „Rodzina"
szuka i  prosi  o  miejsce.  Tu i  tam odmawiają,  aż  wreszcie
drzwi  otwierają  się  szeroko  i  następuje  „piniata",  czyli
rozbijanie  glinianego  dzbana  pełnego  słodyczy,  pięknie
udekorowanego w świąteczne wzory.
Przy  okazji  warto  podkreślić  także  jeden,  bardzo  ważny
aspekt  recepty  na  radosne  Święta:  podczas  przygotowań
świątecznych smakołyków nie wolno zapomnieć o gustach
współmałżonka.  Potrawa  z  domu  rodzinnego  męża  ma
honorowe miejsce na wigilijnym stole.
A  najważniejsze?  Najważniejszy  jest  ten  pokój  w  sercu,
którego  sobie  życzymy,  dzieląc  się  opłatkiem.  Ten  pokój
zaczyna się w nas, kiedy staramy się zrozumieć, przebaczyć,
kiedy wkładamy trud i wysiłek w małe rzeczy.

Opracowała Katarzyna Tamowicz na podstawie:
1. „Przygotować Jego przyjście”, list bp. Javiera Echevarii do
wiernych Opus Dei, grudzień 2009 
2. Wywiad z Biuletynu wydawanego przez Szkołę dla Chłop-
ców Żagle, nad którą opiekę duchową sprawuje Opus Dei.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.  Zapraszamy  wszystkich,  szczególnie  dzieci  na  msze  św.
roratnie od poniedziałku do piątku  o g. 6.30 w dolnym koś-
ciele, natomiast w sobotę o g. 8.00.  Po roratach od ponie-
działku do piątku, zapraszamy dzieci do kawiarenki parafial-
nej na ciepłe kakao. 
2.  Trwają  wizyty  duszpasterskie.  W  poniedziałek  kolęda
rozpoczyna się od g. 17.00, natomiast w sobotę i niedzielę od
g. 15.00. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące kolęd prosimy
zgłaszać osobiście Ks. Proboszczowi.  Plan kolęd na nadcho-
dzący tydzień dostępny w biuletynie parafialnym. 
3. Przypominamy, że kandydaci do sakramentu bierzmowania,
spotykają się w każdą środę w kawiarni  „Jasieńska Kawka”,
natomiast w  niedzielę obowiązkowo uczestniczą w Mszy św.
o g. 13.15. 
4. W piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 

o g.15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o 17.15 różaniec
w intencji pokoju na świecie. 
5. Pan kościelny zaprasza do sklepiku parafialnego w którym
można nabyć świece wigilijne „Świątecznego Dzieła Pomocy
Dzieciom”. Można również pobrać tzw. „Tutkę Miłosierdzia”,
którą  wypełnioną  produktami  spożywczymi  przynosimy  do
zakrystii parafialnej. Dziękujemy za wsparcie obu akcji!
6. Zachęcamy do spowiedzi przedświątecznej. W poniedziałek
23 grudnia spowiedź w dolnym kościele od g. 7.30 – 9.00 oraz
popołudniu od 16.30
7.  Prosimy  o  zabranie  ze  sobą  parafialnego  biuletynu.
Zachęcamy  do  czytania  prasy  katolickiej.  Na  stronie
internetowej  naszej  parafii  zdjęcia  z  rekolekcji  młodzieży
przygotowującej  się  do  sakramentu  bierzmowania,  które
odbyły  się  w  poprzedni  weekend.  Dostępny  jest  również
nowy program naszej parafialnej telewizji TVO Gdańsk Jasień.

REDAKCJA KONTAKT Z PARAFIĄ

Redaktor naczelny
           Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com

Teksty               Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
                            Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta              Małgorzata Migdał 
Opracowanie graficzne   Katarzyna Karczewska 

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94

e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl 

www.youtube.com/gdanskjasien

Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00

Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

Strona 4

III NIEDZIELA 
ADWENTU

„GAUDETE”

Rok liturgiczny A/II

I czytanie:  Iz 35, 1-6a,10
         Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Psalm:        Ps  146 (145)
       Przybądź Panie, aby nas wybawić

II czytanie:  Jk 5,7-10
                 Przyjście Pana jest już bliskie

Ewangelia:   Mt 11, 2-11
        Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Z  Ewangelii według św. Mateusza:
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich

uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też
innego mamy oczekiwać?» Jezus  im odpowiedział:  «Idźcie  i  oznaj-
mijcie  Janowi  to,  co  słyszycie  i  na  co  patrzycie:  niewidomi  wzrok
odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą,
umarli  zmartwychwstają,  ubogim  głosi  się  Ewangelię.  A  błogo-
sławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co
wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale
co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w
domach królewskich  są  ci,  którzy  miękkie  szaty  noszą.  Po co więc
wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż
proroka.  On  jest  tym,  o  którym napisano:  „Oto Ja  posyłam  mego
wysłańca  przed  Tobą,  aby  przygotował  Ci  drogę”.  Zaprawdę,
powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy
od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy
jest niż on».

KOMENTARZ:
Słowo  Boże  trzeciej  niedzieli  Adwentu  wzywa

nas do czuwania i radości, albowiem to sam Bóg
przychodzi,  aby  nas  zbawić.  Ewangelia  ukazuje
nam postać Jana Chrzciciela, proroka, który przy-
gotowywał drogę dla Mesjasza, wzywając do po-
kuty i udzielając chrztu nad Jordanem. Jakżeż bli-
skie są nam życiowy los i niepokój św. Jana Chrzci-
ciela,  o  którym mówi  dzisiejszy  fragment  Ewan-
gelii według św. Mateusza. Przebywając w więzie-
niu,  posyła  swoich  uczniów  do  Jezusa  z  zapyta-
niem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też
innego mamy oczekiwać?”. Czy rzeczywiście w Je-
zusie  Chrystusie  spełniają  się  obietnice  proroka
Izajasza:  „niewidomi  wzrok  odzyskują,  chromi
chodzą (...) głusi słyszą, umarli zmartwychwstają,
ubogim głosi się Ewangelię...”? 

Kolęda 15-22 grudnia 2019
15.12 – ul. Jasieńska nr od 51 do 67 (nieparzyste), Jasieńska   
od 69 do końca i blok 76, Jasieńska nr parzyste + blok 78

16.12 – ul. Myśliwska 117 A i B,119 A i B, 121 A i B, 123

17.12 – ul. Goska 19, Myśliwska 125,127 A i B, 129, 131, ul. 
Serdeczna (domki), ul. Serdeczna 1 A i B, 3, 5, 7

18.12–ul. Goska 15, 17, 28, 33 do 77,  ul. Taneczna 1, 3AB, 5, 11

19. 12 – KOLĘDY NIE MA!

20.12 – ul. Goska 14, 16, ul. Kartuska działki, ul. Komedy 
22, 24, 26, 30, 32
21.12 – ul. Damroki 5-31, 33-75, 101-133 oraz 85 klatka, 
77, 79, 81-83, ul. Jeziorowa i  Stolema (domy prywatne)
22.12– ul. Damroki 87,89, 91, 93, 95, 97, 99 oraz 
2,4,6,8,10,12
23 – 26 KOLĘDY NIE MA!

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień: Aby każdy kraj podjął koniecznie 
działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią. 
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Legenda o przybyciu figurki Madonny Swarzewskiej  na nadmorskie
ziemie głosi o uratowanych żeglarzach, którzy w czasie sztormu wypro-
sili ocalenie. Resztkami sił wydobyli figurkę, którą umiejscowili na brze-
gu, nieopodal studzienki, tak by miejscowi mogli również przychodzić
modlić się przed Jej wizerunkiem. Tyle głosi legenda, utrwalona przez
prof. dr. hab. Uniwersytetu Gdańskiego Jerzego Sampa.

Kolejne informacje jakie istnieją z zapisków opatów cysterskich mó-
wią o tym, że postawiono Matce Bożej kapliczkę w Szwarzewie, a nas-
tępnie podjęto decyzję o przeniesieniu figury do Kościoła pod wezwa-
niem św. Piotra i Pawła na Helu. Kolejne informacje, mówią o tym, że
ocaleni żeglarze, w dowód wdzięczności i wypełniając złożoną obiet-
nicę,  zbudowali  w  drugiej połowie XV w. (1487r.) drewniany kościół
w Swarzewie.

Zawirowania historyczne, luterańskie wpływy na Helu sprawiły, że
w niewyjaśninych okolicznościach usunięto figurkę Matki Bożej i rów-
nie niewyjaśnione jest jej pojawienie się w kościele w Swarzewie. Do
głosu  dochodzi  kolejna  legenda  mówiąca  o  tym,  że  wyrzucona  do
morza figurka przypłynęła do Swarzewa. Jednak żadne pisane źródła
nie mówią nic o tym zdarzeniu. 

Pierwsza  kapliczka  postawiona  obok  kapliczki  była  drewniana,
kolejna, którą dzisiaj oglądamy, pochodzi z drugiej połowy XVIII w. Do
dzisiaj  wierni  piją  wodę  z  tej  studzienki,  niejednokrotnie  składając
swiadectwo uzdrowienia. 

Pierwotnie  zbudowany  kościół  był  jak  wspomniałam  drewniany,
następny wypełniony cegłą wzniesiono w połowie XVIII  w.  W latach
1877-1880 wzniesiono trzeci, murowany z cegły licowej. Do końca nie
ma pewności czy każdy z tych kościołów był pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, czy tylko druga i obecna.

Cudownej figurze Matki Boskiej Swarzewskiej kilkakrotnie zagrażało
niebezpieczeństwo.  Dwukrotnie  podczas  wojen szwedzkich - w 1626
i  1657  roku  -  chroniono  ją  przed  najeźdźcami,  zakopując  w  ziemi.
Podobnie  postąpiono w latach  II  wojny  światowej,  zakopując  ją  na
terenie gospodarstwa Leona Torlińskiego w Wielkiej Wsi - dzisiejszym
Władysławowie. Gestapo, po długich dochodzeniach, odkryło miejsce 

Poruszając  się  trasą  po  sanktuariach  Pomorza,  dzisiejsza
propozycja dotyczyć będzie północnej części  naszego regionu,
nadmorskiego Swarzewa. Oddalone, podobnie jak Kościerzyna,
około 50 kilometrów od Jasienia.

ukrycia Madonny. Okupanci nie wywieźli jednak cennej rzeźby do Rze-
szy. Przejął ją ks. Karol Knopp z Kościoła Świętej Trójcy w Wejherowie.
Figurę przechowywał na plebanii, a wystawiał w farze tylko  w  dniach
świąt  maryjnych,  a  także  w niektóre  inne dni  świąteczne  i  pierwsze
soboty miesiąca.

Cześć Matce Boskiej Swarzewskiej oddawali nie tylko pielgrzymi. Po
„zaślubinach z morzem" (Puck, 10 lutego 1920 r.) w kościele swarze-
wskim przed cudowną figurą składali podziękowania za odzyskanie Prus
Królewskich  żołnierze  wyzwolicielskiej  armii  gen.  Józefa  Hallera.  Tu
także, 30 kwietnia 1922 r., podczas uroczystej mszy św. modlił się za
jedność  Polski  z  dostępem  do  morza  prezydent  RP  Stanisław
Wojciechowski. 

W okresie międzywojennym, na życzenie polskich marynarzy, niemal
wszystkie statki i  okręty wyposażono w plakietki z wizerunkiem Król-
owej  Polskiego  Morza.  Umieszczano  je  na  honorowych  miejscach.
Gwiazda Morza - jak ją nazywali marynarze - pływała z załogami słyn-
nych  okrętów  „Burzy"  i  „Błyskawicy",  okrętów  podwodnych  m.in.
„Orła" i wielkich transatlantyków (s/s „Piłsudski", s/s „Kościuszko", s/s
„Polonia"  i  m/s  „Batory").  O  przywiązaniu  do Matki  Boskiej  Swarze-
wskiej  świadczą  też  wizerunki  Madonny w czasie II wojny światowej
w obozach koncentracyjnych i jenieckich.

Wielu pielgrzymów przybywało i przybywa do Swarzewa, by na ręce
Madonny złożyć przeróżne prośby i dziękczynienia. Liczne wota mówią
o  tym,  choćby  tabliczka  z  napisem:  "Tu  się  modliłem,  tu  zostałem
wysłuchany"

Główne święto,  zatwierdzone przez Stolicę  Apostolską jest  święto
Narodzenia  NMP  w  pierwszą  niedzielę  po  8  września.  Do  tej
uroczystości  doszło  drugie  -  Matki  Boskiej  Szkaplerznej  w  pierwszą
niedzielę po 16 lipca. Może o drugiej uroczystości zadecydował rozwój
czci  Matki  Boskiej  Szkaplerznej.  Dnia  10  lutego  1852  r.  specjalnym
statutem zostało na nowo zatwierdzone w Swarzewie istniejące tu od
1676r. Bractwo Szkaplerza. 

 Jednak o szkaplerzu napiszę innym razem, bo to piękny dar Matki
Bożej istotnie warty oddzielnego tekstu.                        Ewa Rola

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 16.12.2019 Wtorek 17.12.2019
6.30
18.00

1.
1.+ Jan ADAMCZYK od Karola i Katarzyny Adamczyk z rodziną z Lubomierza
2. Za Łukasza i Agnieszkę w m-c po ślubie o potrzebne łaski na nowej,
wspólnej drodze życia

6.30

18.00

1. Za nowożeńców Tomasza i Martę w m-c po ślubie o potrzebne łaski
2. +Jan ADAMCZYK  od  Łukasza i Agnieszki ADAMCZYK z rodziną z
Lubomierza
+ Teresa KUJAWA – 10 rocz. śm. i ++ z rodziny

Środa 18.12. 2019 Czwartek 19.12. 2019
6.30

18.00

1. + Jan ADAMCZYK – od Józefa i Anny ADAMCZYK z rodziną z Lubomierza
2.+ Zbigniew PIETKIEWICZ – m-c  po śm. o łaskę nieba 

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące i zapomniane o łaskę nieba
2.+Bogusław NIEZNALSKI w dniu przypadających imienin o niebo

6.30

18.00

1. + Tadeusz HAWRYSZKO  w 30 dzień po śmierci
2. Za  Mikołaja w 10 urodziny i męża Mariusza w 45 urodziny
o potrzebne łaski i opiekę M Bożej
3.  Za  Marcina  z  okazji  urodzin  za  przyczyną  M  Bożej  o  łaskę
uzdrowienia i Boże błogosławieństwo
4. + Jan, Katarzyna i Roman DAWCZAK o niebo
+ Jan ADAMCZYK od Ireny i Mariana ZASADNI z Rzek

Piątek  20.12. 2019  Sobota  21.12. 2019
6.30 1.O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej dla dzieci i ich rodzin 

2. + Dariusz PIERNICKI o niebo
8.00 1. Za Magdalenę w 15 urodziny – dziękczynno-błagalna

2. W int. Macieja i Sandry w m-c po ślubie o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski na wspólne życie
3. + + rodzice Anastazja i Ignacy

18.00  O czystość serca dla Klaudii z okazji 18 urodzin i potrzebne łaski 18.00 + Tadeusz CHLECHOWICZ o niebo
IV Niedziela Adwentu 22.12. 2019 

7.30  Za Martę o szczęśliwe rozwiązanie i Annę w int. Panu Bogu wiadomej
9.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Mirosława Adamczyk i ich dzieci Kacpra i Zosi w podziękowaniu od  siostry Marysi

2. + mama Janina w 7 rocz. śm
9.15 /dk/  +Jan ADAMCZYK w m-c po śm
10.30 1. Za parafian

2. ++ rodzice Brunon i Stefania, brat i bratowa z rodziny PYSZKA, szwagrowie i dziadkowie
11.00 /dk/  wolna
12.00 + Jan PETKE i ++ z rodziny
13.15 1. Za Rafała w 22-gie urodziny  - dziękczynno-błagalna

2. ++ z rodzin BENEDA i KALISZCZAK
18.00 + Tadeusz CHLECHOWICZ o niebo
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Symbolika, znaczenie, tradycje Bożonarodzeniowe w praktyce

Czas Bożego Narodzenia jest przez nas bardzo oczekiwany.
Dbamy, aby w naszych domach nie zaniedbać żadnego ze
świątecznych zwyczajów, żeby nasze domy były jasne i rado-
sne.  „Starajmy się nadać pełny sens zewnętrznym znakom
tych chrześcijańskich świąt. Uczyńmy wysiłek, (…), aby zwró-
cić atmosferze tych tygodni jej oryginalne znaczenie” prosił
w jednym ze swoich listów do wiernych bp. Javier Echevaria,
prałat  Opus  Dei  i  przypominał,  że  „Dwadzieścia  wieków
temu przyjście Boga na świat dokonało się po cichu. Jedynie
aniołowie  i mała grupka prostych ludzi  – pasterzy –  dzielili
z Maryją i Józefem radość narodzin Odkupiciela. Również te-
raz  nieustanne  przychodzenie  Pana  dokonuje  się  w ciszy.”
Radził, abyśmy na przykład -  wspierali  duchowe i  pobożne
tradycje związane z tym okresem poprzez umieszczanie w
domu  szopki  bożonarodzeniowej,  zwiedzanie,  w  towarzy-
stwie rodziny, szopek urządzanych w kościołach czy innych
miejscach;  podkreślanie  duchowego  znaczenia  drzewka
bożonarodzeniowego i świątecznych prezentów, które mają
nam  przypominać,  że  to  od  drzewa  Krzyża  pochodzą
wszelkie dobra, żebyśmy patrzyli na przykład Maryi - jakie
znaczenie  miała  w  oczach  ludzkich  dziewczyna,  prawie
dziecko, w miejscu tak nieznanym jak Nazaret…

O  tym,  jak  praktycznie  dobrze  przeżyć  w  rodzinie  czas
Bożego Narodzenia, można dowiedzieć się m. in. z wywiadu
jakiego  małżeństwo Marta i Paweł udzieli przed ponad 10
laty szkolnemu tygodnikowi, wówczas mieli troje dzieci. Oto
co proponują doświadczeni rodzice, aby nie zaniedbać tra-
dycji, nie zarzucić zwyczajów i aby te zewnętrzne znaki stra-
ciły chrześcijańskiego sensu. 

Skąd brać konkretne pomysły na to, by Święta były dla
naszych domowników co roku niepowtarzalne, przeżywane
coraz głębiej? Odpowiedzi dostarcza sama istota tych Świąt.
Po pierwsze, warto pomyśleć, jak cudowne wydarzenie świę-
tujemy i co ono rzeczywiście zmieniło w historii świata i w n-
aszej  konkretnej  historii  życiowej.  Dużą pomoc,  by  przeży-
wać Święta rodzinnie, stanowią także liczne zwyczaje zwią-
zane z naszą tradycją.

Zacznijmy od Adwentu. Na szczęście jest ten czas aż czte-
rech niedziel! U nas w domu kładziemy na stole wieniec ad-
wentowy - z gałązek choiny z różnymi ozdobami, a w nim 

cztery świece. Na czas wieczornej modlitwy któreś z dzieci
zapala jedną świecę (to duże wyróżnienie!). Jest to dla nich
pewien obraz niedziel adwentowych i przypomnienie, że cze-
kamy na wielkie wydarzenie. 

Warto wykorzystać Adwent na realizację dobrych postano-
wień - zarówno przez nas, jak i dzieci. Tym młodszym można
pomóc podsuwając na przykład propozycję zbierania za do-
bre uczynki sianka do żłóbka.
W  czas  oczekiwania  sporo  zamętu  wprowadza  wszech-
obecna atmosfera zakupów... Owszem, ale nawet to warto
wykorzystać. Choinki, lampki i inne sklepowe dekoracje  mo-
gą nas nie tyle zachęcać do kupowania, ile do przygotowa-
nia   naszego  serca  na  Święta i  być dobrą okazją,  by dzie-
ciom przypominać o ich postanowieniach. Z pewnością sta-
rania o wewnętrzny spokój,  o to, by czas przedświąteczny
upłynął bez niepotrzebnej nerwowości,  nie przychodzą bez
wysiłku. Pewną pomoc mogą stanowić Roraty...

Czy udaje się Państwu całą rodziną uczestniczyć w Rora-
tach? Tylko w soboty, bo w dni powszednie o tej porze cze-
kamy na szkolny autobus. Ale i tak dzieci bardzo przeżywają
te poranne Msze święte i marsz z lampionami w pół mroku.
Brak  możliwości  uczestniczenia  w  Roratach  w  zwykle  dni
rekompensujemy  sobie  śpiewaniem  pieśni  adwentowych,
przypominaniem postanowień, czy robieniem świątecznych
planów.  Nauczyliśmy  się  wykorzystywać  na  takie  dobre
pomysły  każdą wolną chwilę (na przykład jazdę samocho-
dem ze szkoły), bo potem czasu brakuje. W tym roku całą ro-
dziną postanowiliśmy wziąć udział także w szkolnym konkur-
sie  na  najpiękniejszą  szopkę.  Przygotowania  trwają  i  nie
kryję, że to dla nas prawdziwe wyzwanie! Myślę, że warto
także  już  w Adwencie  ćwiczyć  z  dziećmi  śpiewanie  kolęd.
Przejęliśmy ten zwyczaj od znajomych - dzięki temu zwłasz-
cza  młodsze  dzieci,  te,  które  nie  potrafią  posługiwać  się
śpiewnikami, podczas Wigilii pamiętają teksty. Starsi dostają
kolędy spisane (przynajmniej trzy zwrotki!).
Porozmawiajmy  o  samej  Wigilii.  Zaczynamy  oczywiście
wtedy, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka. Dzieci stoją w ok-
nie i  krzykiem oznajmiają, że już można zaczynać! Gasimy
światła w całym domu i w ciemności symbolizującej czekanie
na Zbawiciela, oświetlając drogę świecami, przechodzimy ze
śpiewem  adwentowej  pieśni  do  pokoju,  gdzie  już  gotowa
jest  wieczerza.  Dopiero tam zapalamy światła  i  śpiewamy
„Bóg się rodzi". Potem jest czas na czytanie Ewangelii o wy-
darzeniach w Betlejem i na łamanie się opłatkiem. Podczas
wigilijnej kolacji wspominamy tych bliskich, których z nami
nie ma - tych, którzy w minionym roku odeszli i tych, którzy
przysłali  nam  życzenia  świąteczne.  Na  stole  leży  figurka
Dzieciątka.
A co z prezentami?  Prezenty czekają pod choinką. Mieliśmy
różne pomysły na wręczanie ich dzieciom.  Bywały lata,  że
sam  szacowny  święty  Mikołaj  pojawiał  się  u  nas.  Potem
postanowiliśmy, by prezenty leżały pod choinką i by rozpako-
wywać je dopiero po głównych daniach wigilijnych.
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