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1. Najbliższa osoba
2. Stolica Włoch
3. Narząd wzroku
4. Można mieć fryzurę na niego
5. Po dniu
6. Zwierząt do księżyca
7. Maszyna do kopania
8. Ocena
9. Zjawa, upiór
10. Porozumienie między osobami,
może być ustne lub pisemne
11. Domy, chodniki, jezdnia
12. Nosimy ją na głowie zimą
13. Ubieramy ją na Święta
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Baran: 21.03-20.4,
Święta będą bardzo udane. Może nie
spełnią się wszystkie Twoje
pragnienia, ale i tak będzie super.
Byk: 21.04-20.05,
Te Święta będą naprawdę
niezapomniane. Może nie będzie
śniegu, ale za to zabawa będzie
naprawdę udana!!
Bliźnięta: 22.05-21.06
Możesz być z siebie dumny.
Naprawdę pomogłeś w wielu
rzeczach przed Świętami. Mama na
pewno to doceni.
Rak: 22.06-22.07
Nie myśl w Święta o nauce. To czas
dla rodziny i odpoczynku. Zrelaksuj
się.
Lew: 23.07-23.08
Przed Tobą czas, który uwielbiasz –
Boże Narodzenie. Przeżyj każdą jego
sekundę, bo następne dopiero za 12
miesięcy.
Panna: 23.08-22.09
Może prezenty nie były tak bogate
jak w zeszłym roku, ale przecież nie
o podarki tu chodzi. Najważniejsze
jest bycie z rodzinką.

Waga: 23.09-23.10.
Nie będzie to idealna pora,
ponieważ pogoda nie dopisze, a dla
Ciebie Gwiazdka bez śniegu, to nie
to samo. Jednak nic nie poradzisz
na pogodę…
Skorpion: 23.10,21.11.
Dobrze czasem odpocząć od
wszystkiego, zaszyć się w domu,
podziwiać światełka na choince
i zapomnieć na chwilę o
wszystkim…
Strzelec: 22.11-21.12
Dobrze jest spotkać rodzinkę w
Święta i choć miałeś obiekcje,
będziesz naprawdę zadowolony.
Koziorożec: 22.12-20.01
Uwielbiasz Święta. Niezapomniana
atmosfera, zapach pierniczków i
choinki – to jest właśnie to!!!
Czekasz na to cały rok!!!
Wodnik: 21.01-19.02,
Nawet w Święta leniuchujesz.
Pomyśl czasem o innych i pomóż
biednej mamie w przygotowaniu
smakołyków.
Ryby: 20.02-20.03
Jesteś już na tym etapie, że
potrafisz docenić prawdziwą
magię Świąt. Nie czekasz zatem
na prezenty, ale delektować się
będziesz świąteczną atmosferą!!!

Humor – żarty o Świętach
Są święta Bożego Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i
mówi:
-Mamo, choinka się pali.
-Synku, nie mówi się "pali" tylko
"świeci".
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
-Mamo, a teraz firanka się świeci.
Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka
na pierwszą gwiazdkę.
Oczywiście puste miejsce zostawił, a tu
nagle dzwonek.
- Puk,puk!
- Kto tam!
- Strudzony wędrowiec, czy jest
miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Czemu?
- Bo tradycyjnie musi być puste!

Zbliża się Boże Narodzenie, więc
mama Jasia postanowiła mu kupić
misia.
Na drugi dzień wchodzi do pokoju, a
tam Jaś się nad nim znęca i mama
mówi:
- Jasiu nie znęcaj się tak nad nim, bo
miś będzie płakał
- Nie będzie płakał, bo mu już
wyrwałem oczka!

Stamtąd
zwyczaj
ten
rozpowszechnił się
na całą
Europę
i
wraz
z
chrześcijaństwem przybył także
do Polski.
Opłatek używany był jednak
wyłącznie do Mszy św. i do
konsekracji komunikantów dla
wiernych. Dopiero od XV wieku
stał się bardziej popularny, kiedy
nastąpił jego masowy wypiek.
Był przekąską do wina, środkiem
do
pieczętowania
listów,
smarowany
miodem
był
przysmakiem dzieci.
Pięknym
staropolskim
zwyczajem jest zapraszanie na
Wigilie ludzi samotnych - tak aby
w ten wieczór nikt nie był
opuszczony i smutny.
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Najważniejszym
i
najbardziej
wzruszającym momentem było
i jest dzielenie sie poświęconym
opłatkiem. Staropolskie opłatki
były różnokolorowe i bardzo
ozdobne. Dziś opłatki są białe i
ozdobnie
wytłaczane.
Nazwa
"opłatek" pochodzi od łacińskiego
słowa "oblatum", czyli dar ofiarny.
Dawniej człowiek składał ofiary
nieznanym
siłom
wodzie,
piorunom, wiatrom, trzęsieniom
ziemi, by ustrzec się od tego
wszystkiego,
co
mogło
mu
zagrażać.
Praktyka
pieczenia
chleba przaśnego, niekwaszonego,
takiego, jakiego używał Pan Jezus
przy
Ostatniej
Wieczerzy,
pochodziła z czasów biblijnych, od
Mojżesza i zachowała się w
Kościele do dziś, choć obecnie ten
chleb ma inny wygląd, jest
bielszy, cieńszy i delikatniejszy.
Opłatki, jakie my dziś znamy
(nebula - mgiełka) pierwsi zaczęli
wypiekać zakonnicy z klasztoru
benedyktyńskiego we Francji.
Ciąg dalszy na następnej stronie

Serdeczności,
ciepłych uśmiechów,
rodzinnej atmosfery,
domu pachnącego
choinką i pierniczkami,
a także
zdrowia,
szczęścia ,
odrobiny śniegu na
Święta
życzy
Redakcja

