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Przez pierwsze trzy wieki chrześcijanie
nie znali święta Bożego Narodzenia.
W odróżnieniu od Wielkanocy, obchodzone jest od IV w. Nie znaczy to, że nie
czcili oni przyjścia Zbawiciela na ziemię,
lecz nie było to oddzielne święto. Tradycja
by narodzenie Jezusa wiązać z dniem
25 grudnia pojawiła się na początku III
w., a datę tę podaje po raz pierwszy św.
Hipolit Rzymski, choć nie wspomina
o święcie. Samo święto pojawiło się sto lat
później w kalendarzu, który zawierał wykaz dni świątecznych Kościoła Rzymskiego i był to pierwszy kalendarz liturgiczny,
który podaje dzień 25 grudnia jako dzień
upamiętniający narodzenie Chrystusa
w Betlejem. Dla chrześcijan, nieznających dokładnej daty narodzin Zbawiciela,
data ta miała znaczenie symboliczne.
Chrystus-Światłość, przychodząc na
świat, przezwyciężył ciemność grzechu,
podobnie jak światło słońca coraz dłuższego dnia przezwycięża ciemności nocy.
Tak więc wszyscy chrześcijanie czczą
narodzenie Chrystusa 25 grudnia, a dzień
ten był znaczący w kalendarzu starożytnym, określał bowiem moment zimowego
przesilenia dnia z nocą. W okresie IV
w. naszej ery - na polecenie cesarzowej
Heleny - w Betlejem, miejscu narodzenia
Jezusa, wzniesiono bazylikę Narodzenia
Pańskiego. Później upowszechnił się zwyczaj budowania stajenki na pamiątkę, że
Jezus urodził się właśnie w tym miejscu.
Pozdrawiam Jurek Niewęgłowski

Nasi seniorzy bawią się na zabawie Andrzejkowej
26.11 br. w Ratuszu Dzielnicy Targówek

g ru d zi eń 2 0 1 5 r. - s ty czeń 2 0 1 6 r.

Dużo zdrowia,
szczęścia, pogody
ducha i nadziei
na lepsze jutro
oraz na Święta
i nadchodzący
Nowy Rok 2016
życzy Zarząd Oddziału Targówek
oraz redakcja gazetki Nasz Głos
Wspomnienie czasów dzieciństwa
Święta Bożego Narodzenia dla seniorów często mają swoisty urok,
polegający na wspomnieniach z
czasów dzieciństwa.
Moja matka opowiadała, jak wyglądały święta
w podkieleckiej wiosce. To zapach pieczonych ciast. U powały wiszący tradycyjny pająk ze słomek i kolorowej bibuły,
a w kącie choinka. Ubierana w kolorowe papierowe łańcuchy, jabłka,
ciastka, aniołki, papierowe bombki, a na górze gwiazda. Nie zabrakło też koszyczków z orzechami i cukierków. Do tego uchwyty na
świeczki i choinka gotowa. Jeszcze tylko kilka snopków słomy, aby
izba przypominała stajenkę - część wetknięta za powały, część rozesłana na podłodze. Gruby śpiewnik przygotowany i zastawiony stół.
Po okresie postu, na widok wszystkiego co na nim stało, ciekła ślinka.
Pierwsza gwiazdka na niebie. Zasiadanie do stołu, łamanie się
opłatkiem, życzenia, śpiewanie kolęd. Gwiazdkowe prezenty to
najczęściej zrobione na drutach rękawiczki, czapka lub sweter.
Potem jazda saniami do kościoła na pasterkę. A przez cały okres
świąt wyczekiwało się kolędników z gwiazdą lub jasełka - tych co
przypominali historię narodzenia Jezusa. Stroje i role były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Trzeba też było ich pilnować,
bo mogli porwać pęto kiełbasy, kaszanki, a nawet placek. A jak w
którym domu była panna na wydaniu, to chłopaki z okolicy robili
różne psikusy. A to sanie wciągnęli na kalenicę, a to okna pomalowali wapnem, albo jakąś inną psotę. To były czasy!!! Jak się siedzi
przy ciepłym kaloryferze można się rozmarzyć.
Wesołych Świąt życzy
Marian Kiełbasa
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Gwiazda
Świeciła gwiazda na niebie
Srebrna i staroświecka
Świeciła wigilijnie
Każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
Długie, błyszczące promienie
A każdy promień to było
Jedno świąteczne życzenie.
I przyszli-nie magowie
Już trochę postarzaliLecz wiejscy kolędnicy
Zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili za promienie,
Jak w dzwonnicy za sznury,
Ażeby śliczna gwiazda
Nie uciekła do góry.
Leopold Staff
Wigilijna noc
Cudowna, jedyna w roku wigilijna noc,
ma w sobie jakąś nadzwyczajną moc
Jaśniej jakoś pierwsza gwiazdka świeci,
której wypatrują dorośli i dzieci
Obrus z opłatkiem bielszy jest od bieli,
jakby rozkładali go jacyś anieli
Inaczej pachną ryby, barszczyk i ciasta
a kolacja do dwunastu potraw urasta
Za ścianą słychać kolęd śpiew
ustają ludzkie waśnie i gniew
Cichną kroki, coraz mniej ludzi na ulicy,
w oknach coraz więcej świateł w całej okolicy
Wybija północ, na pasterkę idziemy,
a później pod choinką prezent znajdujemy
Kiedy mnie zapytasz skąd tej nocy czar,
to ja ci odpowiem to od Boga dar
Bo Jezus Dziecina tej nocy się rodzi
i w żłobku na sianku do nas przychodzi
Danuta Ziębińska
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Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
PRAGA ma już 45 lat!!!
Uroczysta gala z tej okazji odbyła
się w Teatrze RAMPA. Odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania
otrzymało ponad 200 osób,
a w tym nasi członkowie.
Pana Przewodniczącego Spółdzielni Andrzeja Półrolniczaka
uhonorowano najwyższym odznaczeniem PZERiI

Bóg się rodzi, moc truchleje
Cicha noc, święta noc,
Pan niebiosów obnażony
Pokój niesie ludziom wszem
Ogień krzepnie, blask ciemnieje A u żłobka Matka Święta
Ma granice - Nieskończony
Czuwa sama uśmiechnięta
Wzgardzony - okryty chwałą
Nad dzieciątka snem
Śmiertelny król nad wiekami
Nad dzieciątka snem.
A Słowo Ciałem się stało
Cicha noc, święta noc,
I mieszkało między nami
Pastuszkowie od swych trzód
Cóż masz, niebo, nad ziemiany? Biegną wielce zadziwieni
Bóg porzucił szczęście twoje
Za anielskim głosem pieni
Wszedł między lud ukochany
Gdzie się spełnił cud
Dzieląc z nim trudy i znoje
Gdzie się spełnił cud.
Niemało cierpiał, niemało
Cicha noc, święta noc,
Żeśmy byli winni sami
Narodzony Boży Syn
A Słowo Ciałem się stało
Pan wielkiego majestatu
I mieszkało między nami
Niesie dziś całemu światu
Podnieś rękę, Boże Dziecię
Odkupienie win
Błogosław ojczyznę miłą
Odkupienie win.
W dobrych radach, w dobrym
bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dziękujemy!!!
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami Zarząd Koła nr 2 serdecznie
dziękuje Dyrekcji SupermarA Słowo Ciałem się stało
ketu Carrefour za udzielanie
I mieszkało między nami
pomocy w organizowaniu
spotkań świątecznych dla
członków naszego Koła.

Dziękujemy!!!

