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Wigilia na Pawłowicach
Od kilku lat, tym razem, jak w zeszłym roku,
20 grudnia (sobota) o godzinie 19.00 odbędzie
się w Szkole Podstawowej nr 39 im. ks. Jana
Twardowskiego spotkanie wigilijne. W programie spotkania przy wspólnym stole, oprócz
składania życzeń przy dzieleniu się opłatkiem

nie zabraknie smacznych potraw wigilijnych,
oraz wspólnego kolędowania – zachęcamy do
śpiewu przybyłych gości na tę uroczystość.
Organizatorzy Wigilii – Rada Osiedla Pawłowice, Klub Seniora, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej – zapraszają wszystkich, zwłaszcza
mieszkańców Pawłowic, do wspólnego dzielenia się chlebem i kolędowania.

SPRZEDAŻ CHOINEK ŚWIĄTECZNYCH!

Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w rodzinnym gronie,
wypełnionych radością i miłością.
Niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszystkie marzenia, pełnego
optymizmu, wiary, nadziei
oraz szczęścia i powodzenia.
Życzy Redakcja

Kwiaciarnia „GRAŻYNA”

Wrocław ul. Szarotkowa 13, oferuje:
bukiety, wiązanki, wieńce, upominki,
krzewy ozdobne, rośliny
ogrodowe, ziemię, nawozy.
Kwiaciarnia czynna
od poniedziałku do soboty

tel. 508 254 914

Podziękowania dla Mikołaja

Długołęka ul. Robotnicza 51
tel. (71) 315-21-22

www.ekogroszekcentrum.com.pl
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Dziekujemy wszystkim za pomoc w organizacji
spotkania z Mikołajem na Pawłowicach, co sprawiło wiele radości przybyłym tam małym mieszkańcom. W szczególności podziękowania kierujemy do Wojciecha Nielipińskiego, Rady Osiedla
Pawłowice, Duszpasterstwa Paraﬁi Pawłowice
oraz „To i Owo” serwującemu smakołyki.
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PIOTR MOROSKI

SKŁAD DREWNA
•SPRZEDAŻ CHOINEK
•DESKI ŁATY•KRAWĘDZIAKI
•PODBITKA DACHOWA
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kom. 501 667 720

ul. Kamieńskiego 188

Nowy PERON
Co prawda urzędnicze „koła młyńskie”
mielą powoli, ale w przypadku peronu szynobusu na Pawłowicach, skutecznie. W grudniu
2011 roku, będąc w poprzedniej Radzie osiedla,
zwróciłem się pisemnie do Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie
przeprowadzenia gruntownego remontu przystanku szynobusu na Pawłowicach. Z otrzymanej odpowiedzi nie wynikało wprost, w jakim
terminie zostanie przeprowadzony remont, ale

obietnica jego wykonania została tam zawarta.
Po tym zgłoszeniu aktualna Rada Osiedla stale
monitorowała przebieg prac i wielokrotnie zgłaszała wnioski o przyśpieszenie realizacji tej inwestycji dla mieszkańców. W marcu 2014 roku
został przygotowany przez Dolnośląską Służbę
Dróg i Kolei program funkcjonalno-użytkowy
polegający na opracowaniu projektów wykonawczych i wykonaniu na ich podstawie peronów na
przystankach kolejowych: Wrocław Pawłowice,
Pasikurowice oraz Siedlec Trzebnicki. W lipcu
2014 zostało zakończone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: „Opracowanie projektów
wykonawczych i wykonanie na ich podstawie
remontów peronów na przystankach kolejowych: Wrocław Pawłowice, Pasikurowice i Siedlec Trzebnicki przy linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica”. W przedmiotowym
postępowaniu wybrano ofertę ﬁrmy ETF Polska
Sp. z o.o. z Bielan Wrocławskich, która była wykonawcą remontu peronu na Pawłowicach.
Wśród głównych elementów nowego peronu można wymienić: montaż płyty peronu,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

Anna Jakiel, Bożena Szaynok

Szlachetna paczka już pojechała
Szlachetna Paczka – to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu
wolontariuszy i darczyńców, na dwa tygodnie
przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny
otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom..
Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest jednak
spotkanie z drugim człowiekiem. Obdarowani
dostają informację „Jesteście dla nas ważni” – to
najpiękniejsze, co można dać człowiekowi.
Po raz pierwszy Paczka została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa
studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka obdarowała
30 ubogich rodzin. W obecnej 14. edycji paczki
otrzyma ok. 19 tysięcy rodzin.
Mechanizm działania akcji opiera się na
prywatnych darczyńcach, którzy odpowiadają
na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze
społeczności lokalnych. Potrzeby te są identyﬁkowane przez wolontariuszy, którzy spotkali się
z rodzinami, diagnozowali ich sytuację i podjęli
decyzję o włączeniu ich do projektu. Na tej podstawie opisy rodzin umieszczane są w anonimowej, internetowej bazie danych. Z tej bazy darczyńcy mogą wybrać rodzinę, której chcą pomóc.
Co roku w okolicach listopada można wybrać rodzinę na stronie internetowej akcji i przygotować
dla niej paczkę. Główną zasadą Szlachetnej Paczki jest pomaganie rodzinom, które chcą zmienić
swoją sytuację.http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachetna_Paczka-cite_note-4
Darczyńcą w projekcie Szlachetna Paczka
może zostać każda zainteresowana osoba. Darczyńcy często łączą się w grupy, w których razem
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przygotowują paczkę. Zachęcają do tego znajomych, przyjaciół, współpracowników, rodziny,
klasy szkolne, studentów. Prócz darczyńców prywatnych, akcja wspierana jest też przez organizacje oraz osoby publiczne. Do tej pory przyłączyli
się do niej m.in.: para prezydencka, siostry Radwańskie, Jerzy Dudek z drużyną Realu Madryt,
Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Turnau, Anna
i Robert Lewandowscy, Kamil Stoch i wiele innych osób.
Przy naszej paraﬁi powstała grupa osób,
która postanowiła przygotować paczkę dla
rodziny wybranej z bazy Szlachetnej Paczki,

wykonanie ogrodzenia, montaż wiaty, montaż
ławek z oparciem, montaż koszy na śmieci,
wykonanie i montaż stojaków na rowery, wykonanie i montaż tablic kierunkowych, budowa
oświetlenia oraz montaż dwóch kamer przemysłowych. Kwota brutto przeznaczona na
realizację zamówienia wyniosła 2.086.080 zł,
a wykonawca, wyłoniony w formie przetargu,
otrzymał 1.072.560 złotych za całość inwestycji. Jak widzimy, Pawłowice stają się coraz
piękniejsze, a ten rok zamykamy z nadzieją, że
przyszły 2015- przyniesie pomimo wielu problemów, jakie spotykały mieszkańców, zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej oraz budowę nowych nawierzchni dróg i chodników.
oraz rodzin wskazanych przez paraﬁalną grupę Caritas. Zrealizowanie tej inicjatywy było
możliwe dzięki wsparciu księdza proboszcza
Michała Machała.
Bardzo wiele osób zaangażowało się w tę
piękną ideę, co pokazuje, że mamy w sobie
wrażliwość, empatię i chęć niesienia pomocy
– trzeba tylko „iskry by rozpalić wielki płomień”. Wart podkreślenia jest fakt, że wspólne
działanie integruje nas, pozwala się wzajemnie
lepiej poznać i odkryć wiele talentów.
W tym miejscu pragniemy z całego serca
podziękować Wszystkim darczyńcom, osobom
bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie paczki oraz wszystkim sympatykom.
Do zobaczenia za rok.

fot. Jacek Orzechowski

Jerzy Szachnowski

Polonia Christiana nr 27/2012

Państwo jako wróg rodziny
Rodzina jest pierwszą i najważniejszą
wspólnotą. To w niej uczymy się pobożności
i uczciwości. Ona przekazuje nam żywą kulturę przodków. Co więcej, jako wspólnota naturalna ma prawo pierwszeństwa względem
innych organizmów społecznych. Żadne społeczeństwo nie jest w stanie przeżyć destrukcji rodzin, z których się składa. Uderzenie w
rodzinę pozbawia każde społeczeństwo stałego fundamentu, na którym można oprzeć
wszystko, co o nim stanowi.
Jacek Hoga

znajdą się jeszcze pojazdy z dwoma dodatkowymi miejscami. A to wszystko w kraju, gdzie
jeszcze trzy pokolenia temu normą były rodziny
z szóstką dzieci!
Zawsze jednak można się gdzieś wybrać,
korzystając z komunikacji zbiorowej. Nic prostszego, trzeba tylko pamiętać, że w autobusach
podmiejskich nie ma możliwości zabrania wózka. Warto w tym miejscu zauważyć, że historia
nie zna przykładu kultury, która by się prężnie
rozwijała z tak małą ilością dzieci, jak obecnie
w krajach „przodującego” Zachodu. Czyżby
kulturę wyższą poznawało się po tym, że wymiera? Co zresztą ciekawe, dziś nie mówi się o
wyższości jakiejś kultury, tylko co najwyżej o
bardziej rozwiniętej gospodarce.

nieumiejętność prawidłowego „zabezpieczenia
się”, postrzegana jest jednak jako stanowczy wybór moralny, wobec którego trudno przejść obojętnie. Dlatego też wywołuje silne reakcje, wśród
których jednakowoż – co ważne – stanowczo
przeważą te pozytywne. Pomimo szeregu negatywnych stereotypów większość przechodniów
czy znajomych z widzenia na widok wesołej, rozbawionej, a mimo to grzecznej gromadki na ulicy,
w sklepie czy w kościele, uśmiecha się szczerze
i z niekłamaną serdecznością. Trudno wręcz zliczyć przypadki delikatnego wyrażania akceptacji.
Tak więc, choć wydaje się, że status społeczny
Destrukcyjna „pomoc”
Bezpośredni atak na te instytucję rzadko bywa rodziny wielodzietnej jest powszechnie niski, to
skuteczny, stąd też jej wrogowie starają się stop- – poza mediami – są one równoprawnymi członZewsząd słyszy się o rządowych czy też
niowo rozmywać wewnętrzną strukturę rodziny kami lokalnych społeczności.
samorządowych programach pomocy rodzinie.
poprzez zmianę relacji wewnętrznych i hierarchii
Jednak po bliższym przyjrzeniu się wychodzi na
Promocja patologii
wartości jej członków. Tak więc, ojca pozbawia
jaw, iż pomoc jest albo dla samotnych matek z
się autorytetu, sugerując, że jego władza jest we
Współcześnie ogromną wagę przykłada się do dziećmi, albo działa na szkodę rodziny, albo jej
współczesnym świecie przeżytkiem, matce nato- wolności jednostki i jej prawa do samorealizacji. beneﬁcjentem są banki. Na przykład, w ramach
miast odmawia się należnej jej czci. Czy jednak Czy jednak na pewno wszystkie sposoby samore- sympatyczności samorządów bilet rodzinny
władza rezygnująca z przysługujących jej praw alizacji są równouprawnione? A jeśli nie, to który (tańszy) do muzeów obejmuje najczęściej dwoje
jest jeszcze władzą? Jak ukształtowane będą dzie- sposób życia jest „nie z tego świata”, nie mieści się dorosłych i maksymalnie trójkę dzieci. Za resztę
ci pozbawione – w imię źle rozumianej przyjaźni w ramach społecznie akceptowalnej normy?
płacimy bez ulgi „rodzinnej” – te dzieci są nad– nabożnej czci wobec matki. Oto podstawowe
Żeby wyrobić sobie zdanie na ten temat, trzeba liczbowe. Wszelkie programy wyjazdów zorgaprzyczyny rozbicia rodziny. I nie chodzi tu o jej uważnie przyjrzeć się prawu stanowionemu oraz nizowanych skierowane są głównie do dzieci z
całkowity rozpad. Chodzi o brak wspólnych celów zwyczajom panującym w danej społeczności. W rodzin patologicznych, ułatwienia kredytowe w
i wspólnego kodeksu moralnego.
szeregu dokumentów urzędowych rubryka „Dzie- praktyce dotyczą tych lepiej sytuowanych. A jak
Ojciec całkowicie spełniający się w pracy lub ci” zawiera cztery linijki. To taka delikatna suge- łatwo policzyć, dopłacanie przez rząd do odsetek
jako hobbysta poświęcający swej pasji czas należ- stia od Lewiatana, że już starczy...
daje łatwy zysk bankom, natomiast dodanie tej
ny rodzinie; matka tak silnie przeżywająca losy
Polskie prawo szczególną troską obejmuje samej kwoty do kapitału początkowego znacznie
serialowych bohaterów bądź intrygi z miejsca dzieci wychowywane samotnie, a więc te, których zmniejszyłoby wysokość odsetek i ciężar ﬁnanpracy, że nie jest w stanie zauważyć, iż jej własne rodzice albo nigdy nie byli rodziną, albo już ro- sowy ponoszony przez rodzinę.
dziecko potrzebuje pomocy; dzieci ukształtowane dziny nie tworzą. Takie dzieci mają pierwszeństwo
Stała pomoc ﬁnansowa i materialna narusza
całkowicie przez grupę rówieśniczą i popkulturę we wszelkiej pomocy udzielanej przez państwo. autorytet i suwerenność władzy ojca rodziny.
– taka wspólnota stołu i dachu nad głową nie jest Podobnie w przedszkolach – pierwszeństwem w Za usłużną pomocą państwa krok w krok idzie
już (tradycyjną) rodziną. Logiczną konsekwencję przyjęciu tam cieszą się dzieci z niepełnych rodzin. ingerencja w życie i kompetencje rodziców, zatakiego życia stanowi całkowity rozkład tego typu W razie uporządkowania sytuacji matrymonialnej grażająca samym fundamentom rodziny. Należy
społeczności w momencie kryzysu. Łatwiej jest rodziców, przywileje te zanikają, co, przy okazji, niezwykle mocno podkreślić, że rodzina wielowtedy rozstać się niż pomóc nieść krzyż drugiej skutecznie blokuje wszelkie próby moralnego upo- dzietna nie oczekuje od państwa czy samorządu
osobie lub ponieść własny krzyż skutków grzechu rządkowania sobie przez nich życia.
pomocy. Wystarczy nie przeszkadzać. Jakienajbliższych.
kolwiek „becikowe” czy „rodzinne” to kwoty
Proza codzienności
śmiesznie małe w porównaniu z przychodem
Reakcje otoczenia
Do listy kłopotów, na jakie natraﬁają rodziny osiąganym przez ﬁskus kosztem rodziny w raW Polsce międzywojennej panował zwyczaj, wielodzietne, dołączają tak prozaiczne sprawy, jak mach podatków pośrednich. Nie są też to liczby
iż jeśli w rodzinie urodził się piąty syn, to jego na przykład dłuższe podróże czy podtrzymywanie znacząco wpływające na budżet rodzinny. Dużo
chrzestnym zostawał Prezydent Rzeczypospoli- bliskich relacji ze znajomymi. Być rodzicem wie- prościej byłoby obniżyć podatki wszystkim, nie
tej. W ten sposób szczególnie honorowano płod- lodzietnym oznacza, że praktycznie zawsze mamy tylko rodzinom – wyszłoby taniej o koszty admine rodziny. Dziś trzeba pilnować, aby lekarze pod małe dziecko. Takie dziecko ząbkuje, wieczorami nistracyjne, a zostające w rodzinie pieniądze nie
pretekstem porodu przez cesarskie cięcie nie ubez- miewa kolki, trudniej więc wyrwać się gdzieś z byłyby obarczone brzemieniem „pomocy”, co z
płodnili kobiety bez jej zgody. Czy rodzina wielo- wizytą, co nie zawsze znajduje zrozumienie.
kolei pozytywnie wpłynęłoby na wizerunek dudzietna znaczy obecnie tyle co patologiczna?
W przypadku spotkań rodzinnych, czyli z żych rodzin w społeczeństwie. Kolejną udręką są
W przypadku rodziny zamożnej wielodziet- dziećmi, wielu znajomych uznaje, że jeżeli ktoś ubezpieczenia społeczne. Danina owa tak mocno
ność uznaje się za dziwaczną ekstrawagancję, w ma TYLE dzieci, to można go zaprosić z zazna- uszczupla dochody ojca rodziny, że często nie poinnym przypadku – nierzadko za życiowe nie- czeniem, aby zjawił się – jak inni – z dwójką. zostaje nic innego, jak oddanie dzieci pod opieudacznictwo i koronny dowód na całkowitą nieod- Przecież jeśli przyjdą ze wszystkimi dziećmi, kę obcych, aby ich matka mogła wesprzeć męża
powiedzialność rodziców, co z kolei może w prosty to będzie zbyt ciasno, gdzie więc podzieją się pracą zarobkową. Niestety, nie pozostaje to bez
sposób przekładać się na decyzję o zatrudnieniu inni goście? Ewentualnie zaprasza się takich w wpływu na dzieci, zwłaszcza na sposób ukształtolub zwolnieniu delikwenta – ojca rodziny. Autor innym terminie.
wania ich światopoglądu, ponadto utrudnia relabył świadkiem zwolnienia z pracy wielodzietnego
Gdy wielodzietna rodzina zechce nabyć sa- cje małżeńskie, gdyż zanika naturalny podział ról
ojca w czasie, gdy jego „niepracująca” żona była mochód, może przebierać, jak wszyscy, w boga- w rodzinie, co może prowadzić do konﬂiktów.
czwarty raz w stanie błogosławionym.
tej ofercie pojazdów rodzinnych – pięcioosoboW ten sposób liczną, pobożną rodzinę walWielodzietność, choć często uznawana za wych. Dla rodzin wyjątkowo dużych w ofercie czącą o utrzymanie, wbrew jej woli, poddaje się
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silnej presji ideologicznej. Dzieci wychowuje obca
ideologicznie szkoła, przy mniejszej kontroli ze
strony matki; ojciec nie jest już jedynym żywicielem rodziny, traci więc autorytet w oczach dzieci i
żony; matka przestaje być panią domu i opiekunką
ogniska domowego, skutecznie utrudnia jej to stres
związany z pracą zarobkową.
Matka fundamentem
Często dziś używa się sformułowania „matka-Polka” – zazwyczaj prześmiewczo lub z pogardą.
Żona zajmująca się domem w świadomości społecznej i w biurokratycznych formularzach określana jest mianem „niepracującej”. Najważniejsza
rola społeczna – macierzyństwo zostało sprowadzone do poziomu lenistwa. Takie bowiem konotacje budzi słowo „niepracująca” – osoby niewspierającej jakoby męża w trudzie utrzymania domu.
Tymczasem to matka zapewnia trwanie religii
i kultury przodków. Bez jej trudu niepodobna ich
przekazać. W XIX wieku w Kongresówce symbolem polskiego patrioty w oczach rosyjskiego
zaborcy nie był powstaniec, lecz młoda wdowa
otoczona gromadką dzieci, które w skromnych
materialnie warunkach wychowywała na dumnych przedstawicieli słowiańskiej kultury wiernej
Rzymowi. Nie zniszczyła nas utrata państwa; nie
wynarodowiła nas utrata ojców w pochopnych być
może powstaniach; nie pozbawiło nas pobożności
ubóstwo realnego socjalizmu. Jednakże utrata Pani
Matki, tej podpory domu, de facto odbiera nam to
wszystko za jednym zamachem. Dlatego płodne
macierzyństwo stało się celem tak agresywnych
ataków – jako niepotrzebna oﬁara z siebie, w miejsce jakże wygodnej samorealizacji. Oﬁara zbędna,
więc nie warta czci.
W rodzinie przyczyną braku szacunku dla
matki nierzadko bywa, niestety, ojciec. To jego
zachowanie stanowi bowiem dla dzieci wzór
oddania czci matce i żonie. Żadne słowa nie są

w stanie naprawić tego, co zepsuje on swoim
złym przykładem. Ale jego rola nie kończy się
na dawaniu świadectwa czynem i słowem. Obowiązkiem ojca jest też surowe tępienie złych zachowań dzieci wobec matki.
Odwagi, chrześcijanie!
W wielu katolickich poradniach rodzinnych
uczy się dziś młode pary narzeczonych „świado
mego rodzicielstwa”. Ma się ono wyrażać poprzez ograniczenie liczby dzieci z pomocą naturalnych metod planowania rodziny. Rodzi się w tym
miejscu pytanie: które dziecko jest już nadliczbowe? Przed poczęciem którego dziecka małżonkowie powinni się już wzbraniać? (Czy św. Katarzyna
ze Sieny – jako dwudzieste trzecie dziecko swych
rodziców – była już owocem nadużycia płodności

Anna Rożko

Nie dajmy się, czyli massive atack
Mija kolejny tydzień Adwentu, czasu oczekiwania na narodziny Chrystusa. Dla wielu osób to czas przedświątecznej gorączki.
Centra Handlowe, zazwyczaj wzbogacające
zachodnich prominentów handlowych, zacierają już ręce. Nareszcie pozbędą się towarów
zalegających magazyny. Przerażający dla
mnie jest fakt, że wiele dzieci już od małego
uczy się kultu pieniądza, wywyższania się z
powodu posiadania drogich ubranek, z których zazwyczaj szybko wyrastają, blichtru i
szpanerstwa.
W sytuacji, gdy wielu Polaków pozostaje na
marginesie życia społecznego, bo nie stać ich
czasami na zaspokojenie podstawowych potrzeb
życiowych, powoduje to ogromne dysproporcje
między rówieśnikami i czasami popycha do
przestępstwa. Młodzi ludzie, z biedniejszy domów, też chcieliby mieć te wszystkie cudeńka
w postaci coraz to nowocześniejszych komórek, laptopów i drogich ubrań. Podejrzewam,
że rzadko którzy rodzice zdają sobie sprawę, iż
wyposażając dziecko w te nowoczesne gadżety
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elektroniczne, narażają niekiedy własną pociechę na kontakt z kimś, kto chciałby te luksusowe
dobra posiadać za wszelką cenę. Uważam, że
trzeba mieć świadomość, iż w dobie brutalizacji
życia społecznego można narazić własne dziecko na utratę zdrowia, a niekiedy nawet życia.
Wracając do tematu prezentów świątecznych
chciałabym Państwu uzmysłowić, że przy ich
wyborze nie warto kierować się kompleksową
i nachalną reklamą tylko rozumem i zwykłym,
ludzkim uczuciem miłości, przyjaźni i troski
sprawiając, aby osoba obdarowana prezentem w
ten wyjątkowy, wigilijny dzień była naprawdę
szczęśliwa. I nie chodzi tu oczywiście o drogi
prezent, tylko rzecz zgodną z zainteresowaniami
danej osoby, coś co wzbogaci jej wnętrze duchowe, coś co wyrazi wdzięczność za trud, jaki musiała włożyć i wysiłek, by było nam po prostu
lżej. Źle wybrane prezenty można co prawda
zwrócić, ale nie o to chodzi. W prawie konsumenckim w ostatnim czasie dokonano na tyle
istotne zmiany, że teraz można bez problemu
chybione prezenty, czy po prostu takie, które nie

przez małżonków?) Co miałoby wskazywać na
słuszność wyboru liczby potomstwa? Jeżeli takim
wyznacznikiem miałby być status materialny, to
czy nie jest to aby propagowanie eugenicznego
stylu życia? Ostateczną odpowiedzią na te pytania
wydaje się postawa małżonków wobec Boga. Czy
ma On być sługą pokornie zatwierdzającym ich
decyzje i wolę, czy też to oni pragną Jemu służyć
całym swym życiem?
W mrokach ponowoczesności potrzeba ﬁzycznej obecności chrześcijan – już nie dla przetrwania
kultury chrześcijańskiej Europy, ale dla zbudowania na zastanych przez nas jej gruzach nowego świata opartego na tym, co stanowi kręgosłup
naszej kultury – na Kościele katolickim. Jak powiedział Pan nasz Jezus Chrystus: Odwagi: Jam
zwyciężył świat! (J 16, 33).

spowodowały iż osoba obdarowana autentycznie się ucieszyła po prostu oddać. A czym można obdarować drugą osobę? Myślę, że prezent w
postaci biletu do opery, czy na koncert na przykład muzyki klasycznej, lub lżejszej, rozrywkowej też może sprawić wielką radość.
Po odwiedzinach jednego z wrocławskich
centrów handlowych byłam przerażona tym, co
tam zaobserwowałam. Spotkałam dzikie tłumy
ludzi w różnym wieku, wędrujące od jednego
sklepiku ﬁrmowego do drugiego i kolejki pod
lottomatami napędzające kolejnych klientów, bo
jak się zrobi zakupy za minimalną wyznaczoną
przez to centrum kwotę, to wtedy można coś
wygrać – można, ale nie trzeba. W ten sposób
odwiedzający wspomagają „biednych” handlowców, z obcych zazwyczaj krajów, chociaż
„Polacy nie gęsi i swój język mają”, ale towarów zagranicznych to dają sobie wciskać dużo.
Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa przeczytał w prasie albo sprawdził w Internecie, ile czasu dziecko z drugiej czy trzeciej klasy powinno
posługiwać się telefonem komórkowym? Ja to
wiem! Uważam, że rodzice powinni sami dojść
do tego, czy aby zabawka, gra komputerowa,
nowy bajer elektroniczny tak naprawdę nie przyniesie więcej szkody niż pożytku pociechom.

W zalewie reklam, jako zamiłowana bibliotekarka, polecam skorzystanie z ulotek o dobrych książkach. Jako matka proponuję zamiast
prezentów narażających Państwa pociechy na
utratę dóbr otrzymanych pod choinką na zakup
jakiejś ciekawej gry planszowej, karcianej, gry
logicznej czy bitewnej albo zabawki edukacyjnej. Nie sądzę, by zaszkodziło jakiemuś młodemu umysłowi to, że pozna postaci historyczne,
czy nauczy się zasad logicznego myślenia i podstaw taktyki wojennej. Oczywiście, nie po to,
by potem wziąść udział w jakichś działaniach
wojennych, lecz po to, by umieć odeprzeć atak
jakiegoś nadętego, przemądrzałego rówieśnika,

który stwierdzi autorytatywnie swoją wyższość,
bo on przecież ma... lepszą komórę, lepszy ciuch
czy inne bajery.
Myślę, że warto zastanowić się nad zrobieniem prezentu również samemu sobie. W sytuacji, gdy Bóg nie obdarza nas potomstwem,
można uszczęśliwić jakieś dziecko poprzez
adopcję naturalną czy duchową i z okazji
zbliżających się Świąt polecam Państwu przemyślenie tego, bo życie bez dzieci wokół jest
jałowe i puste. Gdy w naszym domu pojawia
się taka kruszynka, taki promyczek słońca, to
wtedy już jest po co żyć, a przede wszystkim
dla kogo.

zawsze razem

Alfabet witamin na święta
Czekają nas święta pełne miłości i smakołyków. Tym razem chcieliśmy zaproponować
przepisy na ten czas i dla zdrowia.
Warzywa oprócz witamin (m.in. A, B, C, E) i
składników mineralnych (potas, fosfor, magnez,
żelazo i mikroelementy łatwo przyswajalnych
przez organizm) zawierają także błonnik regulujący procesy przemiany materii, tzw. ﬁtoncydy, odznaczające się właściwościami bakteriobójczymi,
kwasy organiczne i barwniki. Witaminy C najwięcej jest w natce pietruszki, papryce, pomidorach,
koperku, szczypiorku, jarmużu, rzeżusze, brokułach, kalarepce, brukselce, kapustach, soczewicy.
Pamiętajmy, że długie gotowanie niszczy witaminę C. Ponadto warzywa mają jej znacznie więcej
na jesieni niż na wiosnę. Dlatego też w okresie
wiosennym dobrze jest uzupełniać jej niedobór,
spożywając duże ilości kapusty kiszonej. Prowitamina A (kareton) występuje w dużych ilościach
w marchwi, dyni, szpinaku, brokułach, groszku zielonym, cykorii, soi, jarmużu, sałacie. Zawarty w warzywach kareton jest przekształcony
w witaminę A w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu. Witamin z grupy B dużo jest
w fasoli, bonie, grochu, marchwi, nasionach dyni,
a witaminy E – w pietruszce, marchwi, warzywach kapustnych, fasoli i grochu. Niedobór żelaza
powoduje m.in. osłabienie organizmu. Aby temu
zapobiec, należy spożywać dużo potraw z soi, soczewicy i fasoli, nasiona dyni i słonecznika, sałatki z porów cykorii, kapusty, buraków; do wszystkiego dodawać zieleninę.
Zawartość magnezu i potasu sprawia, że warzywa są zasadotwórcze. Magnez występuje
w znacznych ilościach w papryce, kiełkach,
soi, natce pietruszki, szczypiorku, rzeżusze,
sałatach. W natce pietruszki, jarmużu, kalaﬁorze, brokule, marchwi i selerze jest dużo wapnia. Szczególnie dużo błonnika zawiera fasolka
szparagowa, botwinka i kapusta. Duża zawartość wody w warzywach i mała ilość składników energetycznych czyni z nich produkty
o niskiej wartości kalorycznej. Warzywa należy dodawać do każdego posiłku, a ich dzienne
spożycie powinno wynosić min. 0,5 kg. Zawsze
używamy warzyw świeżych lub krótko przechowywanych w chłodnym miejscu. Bardzo ważne
jest odpowiednie przygotowanie warzyw przed
spożyciem. Młode warzywa myjemy krótko pod
bieżącą wodą. Starsze myjemy szczoteczką i

bardzo cienko obieramy ze skórki, gdyż pod nią
znajduje się najwięcej witamin i soli mineralnych.
Po obraniu tylko lekko je opłukujemy, aby nie pozbawić witamin rozpuszczalnych (C, B). Wszelkie surówki przygotowujemy bezpośrednio przed
spożyciem i najlepiej po rozdrobnieniu lekko
skrapiamy oliwą. Warzyw nie powinno się długo
obgotowywać. Najlepiej rzucić je do małej ilości
gorącej wody, krótko gotować, a wywar zużyć do
zup czy sosów.
Kiedy zabraknie świeżych warzyw, trzeba korzystać z wcześniej przygotowanych przetworów.
Szczególnie polecane jest mrożenie warzyw, ponieważ proces ten nie powoduje straty witamin i
soli mineralnych, a same warzywa pod względem
smaku, zapachu i barwy niewiele ustępują świeżym. Do mrożenia przeznaczamy warzywa zdrowe, jędrne, nieuszkodzone, mocno wybarwione i
równomiernie dojrzałe. Liście pietruszki i selera,
koperek, pomidory i ogórki należy jedynie umyć,
osuszyć pokroić zamrozić. Natomiast brokuły, kalaﬁor, brukselkę, kalarepę, marchew, pietruszkę,
seler, fasolkę szparagową i groszek zielony obgotowujemy przez 2-3 minuty, szybko schładzamy
i mrozimy. Do mrożenia przygotowujemy porcję
jednorazowego spożycia. Rozmrożonych warzyw
nie wolno powtórnie zamrażać. Kiszenie jest drugą
najlepszą metodą konserwowania warzyw. W kwaśnym środowisku i beztlenowych warunkach zachowują się witaminy, zwłaszcza C, oraz składniki
mineralne. Proces kiszenia polega na zamianie cukrów zawartych w warzywach na kwas mlekowy.
Kwas ten reguluje mikroﬂorę przewodu pokarmowego. Przyjemny smak i aromat kiszonki pobudza
apetyt i powoduje zwiększone wydzielanie soków
trawiennych. Do kiszenia należy przeznaczyć warzywa świeże, zdrowe i jędrne. Kisić można kapusty, ogórki, fasolkę szparagową, pomidory, paprykę, kabaczki, cukinię, buraki i cebulę.

Mak na wigilię po warszawsku
30 dag maku
szklanka cukru
wanilia
¾ szklanki słodkiej śmietanki
5 dag migdałów
Wypłukany mak kilkakrotnie zalać wrzątkiem
i zostawić na parę godzin. Następnie zlać wodę,
a mak przepuścić przez maszynkę i ucierać w donicy, dolewając po trochu śmietankę, wsypując

Mam już wnuczkę, mulatkę Amerykankę, co
mnie naprawdę cieszy, bo jestem starą, zagorzałą pacyﬁstką i polskiego wnuka Jasia oraz dwoje
przybranych wnuków – polskiego Kubusia, i
romskiego Lukasa – i bardzo się z tego cieszę,
bo 4 to moja szczęśliwa liczba.
Życzę Państwu wiele ciepła i serdeczności
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, bo śwęta te są bardzo rodzinne i mogą
być czasem pojednania tych, co poróżnieni i
wzbogacenia relacji tych, co nie ustają w wysiłkach, by wokół nich panowała miłość, pokój tak
bardzo nam wszystkim potrzebny w czasach,
w których przyszło nam żyć.
stopniowo cukier z wanilią, dodać obrane i drobno
posiekane migdały. Dokładnie wymieszać i podawać z łazankami lub ciasteczkami.
CIASTECZKA:
40 dag mąki
15 dag masła lub margaryny
2 żółtka
½ szklanki cukru
Z wyżej wymienionych składników zagnieść
ciasto, cienko rozwałkować, wycinać ciasteczka i
piec w gorącym piekarniku.

Wigilijna zupa rybna
około 75 dag jakichkolwiek świeżych ryb,
pęczek włoszczyzny
listek laurowy
pieprz, ziele angielskie
4 jaja
masło, cebula
2 łyżki tartej bułki
łyżka mąki, łyżka masła, zielona pietruszka
Oczyszczone ryby obrać z mięsa. Głowy,
ości i płetwy włożyć do rondla, dodać masła
i trochę pokrojonej włoszczyzny, szczelnie
przykryć i poddusić. Po czym zalać wodą, dodać resztę włoszczyzny i przyprawy i ugotować. Mięso z ryby przepuścić przez maszynkę,
zmieszać z jajecznicą usmażoną z 2 jaj, wbić
2 surowe jaja, dodać posiekaną cebulę, pietruszkę,
bułkę tartą, mąkę, pieprz, sól oraz kawałek masła.
Wszystko dobrze wyrobić i formować wałeczki o
grubości palca. Gotować je w przecedzonym wywarze 15 min.

Kluski z marchwi
4 marchwie
2 jajka
sól
około ½ szklanki mąki, cukier
Utrzeć marchew na drobnej tarce, wbić jajka,
dodać odrobinę cukru i soli oraz tyle mąki, aby
ciasto miało konsystencję gęstej śmietany. Kłaść
łyżką na osolony i lekko ocukrzony wrzątek. Ugotowane kluski podać z masłem lub śmietaną.

Śledź w białym winie
3-4 śledzie
3 cebule
3 goździki
1 szklanka białego wytrawnego wina
0,5 szklanki suszonych winogron
0,5 szklanki rodzynków
ziele angielskie
pieprz, listek laurowy
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Filety śledziowe (wymoczone) pokroić na
małe kawałki. Pokrojoną w talarki i sparzoną
cebulę, pieprz, listek laurowy, ziele angielskie
gotować w małej ilości wody pod przykryciem.
Gdy woda nabierze aromatu, przecedzić i wlać
ok. szklanki wina, zagotować. Do gorącego
płynu wrzucić umyte oba rodzaje rodzynków,
śledzie ułożyć na półmisku, przykryć warstwą
cebuli i podlać lekko ciepłym sosem winnym.
Zostawić na 10-12 godzin w chłodnym miejscu.

cedzam i przekręcam w maszynce, a na wywarze
gotuję kaszę mannę na gęsto, tak żeby otrzymać
2-3 łyżki. Na patelni smażę (na oleju) dużą cebulę, gdy jest miękka, dodaję zmielone grzyby,
kasze manną (ugotowaną), pieprz, sól, smażę
wszystko, dokładnie mieszając. Po ostygnięciu
nadziewam pierożki.

Postny kapuśniak

3 duże buraki utarte na grubej tarce zalewam
2 litrami wody, dodaję łyżeczkę kminku
Zupa rybna wigilijna,
½ kg kapusty kiszonej
specjalność domu
około 2 l wody
5 szt. główek karpia
1 dag suszonych grzybów
15 dag włoszczyzny (bez kapusty)
trochę oleju
4 łyżki powideł śliwkowych
1 cebula
szklanka śmietany
sól, pieprz, łyżka mąki
sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy
Kapustę ugotować do miękkości, oddziel10 dag rodzynków
nie ugotować grzyby. Po ugotowaniu połączyć
Główki, przyprawy i włoszczyznę zalać grzyby (z wywarem) z kapustą, na oleju usma1 litrem wrzącej wody, gotować 25-30 min (po- żyć cebulę, gdy jest miękka, dodać mąkę, chwilę
woli). Wybrać główki, wywar przecedzić, wło- podsmażyć i połączyć z kapustą.
żyć do niego rodzynki, mięso z głów, powidła,
Nadziewane pieczarki
chwilę gotować, doprawić solą i cukrem, zaprawić śmietaną. Podawać z grzankami.
Oczyszczone pieczarki nadziać farszem.
FARSZ: pokrojone drobno nóżki pieczarek,
Postny barszcz czosnkowy
utarte na grubej tarce jarzyny udusić na oleju,
5-6 ząbków czosnku
dodać przypraw wg uznania i tym nadziać pie2 gotowane ziemniaki
czarki. Nadziane grzyby maczać w jajku i tartej
sól, pieprz
bułce, smażyć w głębokim oleju. Podawać na
2 kiszone lub marynowane czerwone buraki
gorąco. Pieczarki można nadziewać mięsem
0,5 litra kwasu buraczanego i miażdżony z kurczaka, przygotowanym tak jak na kotlety
czosnek dobrze utrzeć z ziemniakami na gładką mielone.
masę. Dodać pieprzu i soli do smaku. BuraczRyba duszona z jabłkami
ki zetrzeć na grubej tarce. Składniki włożyć do
rozcieńczonego pół na pół z wodą kwasu buraFiety z ryby skropić sokiem z cytryny, opróczanego, przykryć i zostawić na godzinę. Poda- szyć solą, pieprzem i tymiankiem, obtoczyć
wać z gorącymi pieczonymi lub gotowanymi w mące i lekko obsmażyć z obu stron na rozziemniakami.
grzanym oleju. W rondlu na łyżce rozgrzanego
masła ułożyć oprószone majerankiem grube
Postny zimny barszcz
plastry jabłka. Na jabłka położyć obsmażone
śledź
ﬁety rybne. Wszystko posypać pokrojoną ce2-3 cebule
bulą i czosnkiem, podlać kilka łyżek wody, lek2 kiszone lub konserwowe czerwone buraczki ko posolić i dusić na małym ogniu kilka minut.
1 litr kwasu buraczanego
Podać z frytkami i surówką z marchwi i kapuŚledzia (świeżego) oczyścić zawinąć w folię sty. Tak przygotowana ryba smakuje wszystaluminiową i upiec w piecu lub na żarze. Roz- kim, polecam.
winąć, wyjąć ości i kręgosłup, mięso pokroić w
Całkiem inne gołąbki
małe kawałeczki i włożyć do salaterki, dodać
buraczki i cebulę pokrojoną w cienkie talarki,
1 kg kapusty włoskiej drobno siekamy, soliposypać solą i pieprzem do smaku. Na przygo- my i odstawiamy na około 40 minut, aby zmiętowane składniki wlać rozcieńczony kwas bura- kła. Szklankę ryżu ugotować i wymieszać z
czany. Po 2-3 godzinach podawać z ziemniaka- odciśniętą kapustą z 1 kg mielonego mięsa, 3
mi lub fasolką.
jajkami, 3 łyżkami kaszy manny. Całość starannie mieszamy, przyprawiając solą i pieprzem. Z
Wigilijny barszcz z uszkami
masy formujemy jednakowej wielkości podłuż3 duże buraki utarte na grubej tarce, zalewam ne kotleciki, obtaczając je w mące. Na rozgrza2 litrami wody, dodaję łyżeczkę kminku
nym tłuszczu obsmażamy kotleciki – klopsiki na
6 ziaren ziela angielskiego
złoty kolor. Następnie przekładamy je do garn3 duże listki laurowe
ka, zalewamy gorącą wodą i dusimy około 30
6 goździków
minut. Podajemy je z surówką.
½ łyżeczki gorczycy i do smaku ostrej papryki
Kurczak pieczony z warzywami
Pod koniec gotowania dodaję kwasek cytrynowy, sól i cukier do smaku. Gotuję jeszcze
3 duże buraki utarte na grubej tarce zalewam
chwilę, odcedzam i mam gotowy barszcz. Do 2 litrami wody, dodaję łyżeczkę kminku
niego podaję uszka (pierogi) z grzybami.
1 kurczak
FARSZ do pierogów (uszek):
5 marchewek
W małej ilości wody gotuję 2-3 dag suszo3 pietruszki
nych grzybów. Gdy grzyby są ugotowane, prze1 cytryna
6

3-4 gałązki rozmarynu
7 ząbków czosnku
7 łyżek oliwy
Przyprawy: sól, pieprz, rozmaryn, zioła prowansalskie, słodka papryka, przyprawa do
kurczaka.
Kurczaka dokładnie nacieramy wewnątrz
i zewnątrz przyprawami, wnętrze smarujemy
trzema łyżkami oliwy, wkładamy pokrojoną
w plastry cytrynę, gałązki świeżego rozmarynu
i pokrojone ząbki czosnku. Kurczaka wkładamy
do brytfanny, obkładamy marchewką, pietruszką, czosnkiem i rozmarynem. Przykrywamy
naczynie i wkładamy do gorącego piekarnika,
pieczemy około 2,5 godziny.
MODRA KAPUSTA
1 kg poszatkowanej modrej kapusty
1/8 l czerwonego wina
1 łyżka miodu
3 łyżki rodzynków
sól
1 łyżka masła
2 łyżki mąki, odrobina octu lub sok z cytryny
Poszatkowaną kapustę wkładamy do garnka
zalewamy szklanką wody i gotujemy, dodając
miód, rodzynki, sól. Dusimy około 30 minut.
Robimy zasmażkę z masła i mąki, rozprowadzamy niewielką ilością wody, mieszamy z kapustą,
dodajemy wino i mieszamy. Podajemy do pieczonej wołowiny lub drobiu.

Sznycle z nadzieniem porowym
2 piersi z kurczaka
por, 2 ząbki czosnku
10 dag wędzonego boczku
łyżka słodkiego sosu sojowego
2 łyżki śmietany
2 łyżki utartego sera
łyżeczka rozmarynu
2 łyżki masła
2 łyżki margaryny
jajko, 2 łyżki mąki
4 łyżki tartej bułki
sól, pieprz (pomarańcza i por do dekoracji)
Piersi kurczaka przekrawamy na pół i każdy
kawałek rozbijamy na cienkie płaty. Solimy,
pieprzymy, nacieramy czosnkiem, skrapiamy
sosem sojowym i odstawiamy na bok. Pokrojonego w cienkie krążki pora wrzucamy na
rozgrzany tłuszcz (masło), do tego wrzucamy
boczek pokrojony w cienkie paski. Wszystko
smażymy na małym ogniu 5 minut. Wlewamy
śmietanę, sól, pieprz, rozmaryn i utarty ser. Gdy
nadzienie ostygnie, kładziemy je na płaty mięsa,
zwijamy i spinamy wykałaczką. Sznycle obtaczamy w mące, jajku i tartej bułce. Smażymy
ze wszystkich stron na małym ogniu. Podawać
z ryżem i surówką.

Nogi kurczaka duszone
w jarzynach
4 nogi kurczaka
marchewka, pietruszka, seler, pasternak, por,
kminek, estragon, majeranek, 3 duże ząbki czosnku, 2 średniej wielkości cebule, sól,
pieprz
Do rondla daję łyżkę oleju, nogi kurczaka obsypane solą i zmielonymi ziołami, na to
wsypuję jarzyny pokrojone w kostkę oraz parę

łyżek wody. Garnek przykrywam pokrywką
i na małym ogniu duszę. Gdy jarzyny i mięso są
miękkie, podaję z kaszą jęczmienną lub ryżem
i surówką.

Surówka z kapusty pekińskiej
Kilka liści kapusty pekińskiej pokroić w makaronik, jabłko obrać, utrzeć na grubej tarce, paprykę pokroić w paseczki, posolić i popieprzyć,
polać olejem i na koniec posypać odrobiną cukru, wszystko dokładnie wymieszać.

Sałatka ananasowa
25 dag łagodnego żółtego sera
1 puszka ananasów
10 dag rodzynków
1 puszka kukurydzy
3 jajka
5 łyżek majonezu
2 ząbki czosnku (duże), pieprz, sól
Żółty ser, jajka ugotowane na twardo, ananas kroimy w kostkę, sparzone i osączone rodzynki i kukurydzę. Wrzucamy wszystko do

Wieczerza
W czwartym numerze Pawłowic pisaliśmy
o Wieczerzy Wigilijnej w polskich domach,
dostarczony do redakcji przez „Scholastyka”.
Po ponad ośmiu latach warto ten tekst przypomnieć. Jest on nadal aktualny, bo Polska religia
i kultura, pomimo ataków, trwa nadal.
WIGILIJNY WIECZÓR
Wigilijny wieczór święta Bożego Narodzenia
ma w całym Kościele powszechnym szczególnie
uroczysty charakter. Wigilia i Boże Narodzenie
to dni naszego pojednania z Bogiem i ludźmi.
Znani jesteśmy w świecie z otwartości i gościnności. Obejmijmy nią również i Boga. Wejdźmy
w tajemniczy czas świąt z czystymi sercami.
Sakrament Pokuty i przyjęcie Komunii Świętej
niech dodadzą mocy wspólnej modlitwie za naszych bliskich, za naszą Ojczyznę, za Kościół i
za wszystkich ludzi na świecie – naszych braci.
PRZYGOTOWANIE
STOŁU WIGILIJNEGO
Stół powinien być tak wielki, by wszyscy
domownicy mogli przy nim zasiąść i by, jak
każe tradycja, jedno miejsce zostało dla gościa,
który może nadejść (aby ta tradycja nie była
„pusta”, konkretnym darem dla „niespodziewanego gościa” może być wcześniejsze kupno
„świecy Caritas” lub inna oﬁara dla potrzebujących). Stół nakrywamy białym obrusem, pod
nim kładziemy siano – na pamiątkę narodzenia
Chrystusa w żłobie. Na stole stawiamy świecę,
której płomień symbolizuje Chrystusa obecnego
wśród zgromadzonych, Pismo Święte otwarte w
tym miejscu, z którego będziemy czytać Słowo
Boże, oraz na jednym talerzu opłatki, którymi
się będziemy łamać, a na drugim – opłatki, listy i
kartki, które otrzymaliśmy na święta od naszych
bliskich i znajomych. W pokoju, pod wcześniej
ubraną choinką, stawiamy szopkę i kładziemy
prezenty. Przygotowania do wieczerzy wigilijnej należy zakończyć wcześniej – nie przeciągać

salaterki. Zmiażdżony czosnek mieszamy z
Obrane buraki pokroić w cienkie plastry,
majonezem i tym sosem polewamy i miesza- włożyć do słoja, zalać przygotowaną ciepłą
my wszystkie składniki. Sałatka ta jest pyszna, wodą, dodać skórkę razowego chleba. Przykryć
warto spróbować.
i w cieple trzymać 2-3 dni. Ukiszony barszcz
przelać do słoików lub butelek. Ja pasteryzuję
Skrzydełka w fantazyjnym sosie około 10 minut, jeżeli chcę przechować dłużej
1 kg skrzydełek drobiowych, przyprawa do niż kilka dni.
kurczaka, sól, pieprz, 2 cebule.
Postny kapuśniak
SOS: 2 łyżki majonezu, 2 pomidory, przyprawy do kurczaka.
3 duże buraki utarte na grubej tarce zalewam
Skrzydełka posypujemy pieprzem, solą
2 litrami wody, dodaję łyżeczkę kminku
i przyprawą, odstawiamy w chłodne miejsce.
½ kg kapusty kiszonej
Przygotujemy sos, zmiksowane pomidory łączyokoło 2 l wody
my z majonezem, doprawiamy solą i pieprzem.
1 dag suszonych grzybów
Skrzydełka wkładamy do sosu i odstawiamy na
trochę oleju
30 minut. Gdy się zamarynują, posypujemy je
1 cebula
pokrojoną w cienkie krążki cebulą i dusimy na
sól, pieprz, łyżka mąki
małym ogniu 20 minut.
Kapustę ugotować do miękkości, oddzielnie ugotować grzyby. Po ugotowaniu połączyć
Barszcz czerwony
grzyby (z wywarem) z kapustą, na oleju usmażyć cebulę, gdy jest miękka, dodać mąkę, chwilę
1 kg buraków
podsmażyć i połączyć z kapustą.
2 l wody
KS.
2 ząbki czosnku, skórka razowego chleba
do ostatniej chwili – by wszyscy mogli się do korządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się
niej spokojnie przygotować.
więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do
swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z
WIECZERZA WIGILIJNA
miasta Nazaret, do Judei, do miasta DawidoWieczerzę rozpoczynamy, gdy ukaże się wego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził
pierwsza gwiazda na niebie. Rozpoczynamy ją z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z
w przyciemnionym pokoju, śpiewając pieśń ad- poślubioną sobie Maryją, która była brzemienwentową, na przykład „Archanioł Boży Gabry- na. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodjel” lub „Spuście nam na ziemskie niwy”.
Ojciec rodziny lub ktoś inny (prowadzący) nego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gozapala świecę, mówiąc:
spodzie.
Prowadzący: Światło Chrystusa.
Oto Słowo Pańskie.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
W: Chwała Tobie, Chryste
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
P: Chrystus Pan przypomina nam dziś swoje
W: Amen.
przyjście na ziemię. Bóg stał się człowiekiem,
Następnie wszyscy odmawiają Anioł Pański
by nas pojednać z Ojcem w niebie oraz zjednoP: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
W: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś, Ma- czyć nas, ludzi, w swojej miłości. Zanim weźmiemy do rąk opłatek, obejmijmy modlitwą
ryjo...
tych wszystkich, z którymi chcemy dziś być
P: Oto ja, służebnica Pańska,
W: Niech mi się stanie według Słowa Twego. w jedności.
(Wstęp do modlitwy najlepiej jak odmawia
Zdrowaś, Maryjo...
matka, końcową modlitwę ojciec, prośby odmaP: A Słowo stało się Ciałem,
W: I zamieszkało między nami. Zdrowaś, Ma- wiają poszczególni członkowie rodziny; wszyscy odpowiadają – wysłuchaj nas Panie)
ryjo...
Boże, Ojcze nasz, w tej uroczystej godzinie
P: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystu- wychwalamy Cię i dziękujemy za Noc – dzisiaj
wspominaną – w której posłałeś nam swojego
sowych.
Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Pa- Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawinie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za ciela.
zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, – Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju; Wysłuchaj nas, Panie;
Syna Twego, poznali, przez Jego Mękę i Krzyż
do chwały zmartwychwstania byli doprowadze- – Ojca Świętego obdarz wszelkimi łaskami, jakie potrzebne są Głowie Kościoła;
ni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
– Naszym biskupom, kapłanom i siostrom zaW: Amen.
konnym, którzy trudzą się, by nas prowadzić
P: W tej uroczystej chwili, kiedy mamy zasiąść
drogami zbawienia, udziel łaski i błogosłado wieczerzy wigilijnej, wychwalajmy Boga,
wieństwa;
naszego Ojca, za tę Świętą Noc – pamiątkę
Nocy, w której narodził się Chrystus. Posłu- – Naszych krewnych i przyjaciół, od których otrzymaliśmy życzenia, obdarz Swoją radością;
chajmy słów z Ewangelii według św. Łukasza
– Obdarz pokojem tej Nocy także naszych sąsia(Łk 2, 1-7).
dów, przyjaciół i znajomych;
Czytający Ewangelię: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby – Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych,
biednych i głodnych na całym świecie pociesz
przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
i umocnij Dobrą Nowiną tej Świętej Nocy;
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wiel7

– Naszych zmarłych (można wymienić imiona)
obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz” trzymając się
za ręce.
Panie. Boże nasz. Ty sprawiłeś, że ta Święta
Noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości
jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy
jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
STOŁU WIGILIJNEGO
P: Boże. Ty co roku dajesz nam radość z
oczekiwania uroczystości Narodzenia Pańskiego. Spraw, abyśmy całym sercem przyjęli Twego Syna jako naszego Odkupiciela i bez trwogi
mogli Go oglądać, gdy przyjdzie jako Sędzia.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków
Amen.
P: Pobłogosław nas i te opłatki wigilijne, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych
ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością
i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz
nas wszystkich Twoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Teraz wszyscy łamią się opłatkiem, składając sobie życzenia. Zaczynamy od najstarszych.
Warto odczytać życzenia otrzymane pocztą na
święta i spożyć opłatki przez nich przysłane.
Następnie spożywamy wieczerzę. Nie należy
włączać telewizora, natomiast w czasie, gdy
wszyscy spożywają, można cicho odtwarzać kolędy na przykład z magnetofonu. Potem wszyscy razem śpiewamy. Na końcu dzieci inscenizują małe jasełka przy choince. Po jasełkach
prowadzący wydobywa spod choinki prezenty i
rozdaje uczestnikom.
Polacy w odróżnieniu od innych narodów
(zwłaszcza kiedyś od zaborców) wprowadzili zwyczaj absolutnego zakazu spożywania na
Wigilię mięsa i napojów alkoholowych.
Scholastyk
Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń
na stronach miesięcznika „Pawłowice”
Informacje/zamówienia: tel. 71/3279644
e-mail: pawlowice@artserwis.pl

AUTORYZOWANY
SERWIS

Gabinet Weterynaryjny

,,Amicus”

Tomasz Ślusarczyk
www.as-servis.pl

ul. Mieczykowa 1, Wrocław
Pracujemy pon.-pt. 16.00-19.00
W pozostałych godzinach
przyjęcia w gabinecie
po uzgodnieniu telefonicznym.
Wizyty domowe 24h
tel. 502-463-994;
505-691-139

– przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne kotłów
– pierwsze uruchomienia
– naprawa, konserwacja kotłów grzewczych,
pomp ciepła oraz instalacji solarnych
Zadzwoń i umów się na serwis

tel.

603 295 350
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