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Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
że każdy wszystko usłyszy:
i sanie w obłokach mknące,

i gwiazdy na dach spadające.
A wszędzie to ufne czekanie...
Czekajmy - dziś cud się stanie.
Niech się spełnią świąteczne

życzenia:
te łatwe i trudne do spełnienia.

Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.

Niech się spełnią wszystkie one krok
po kroku,

tego życzymy w Nowym Roku.

Redakcja gazetki „Radar Pustków”

Symbole i zwyczaje bożonarodzeniowe

Sianko pod obrusem – symbolizuje narodzenie Jezusa w ubóstwie

Pierwsza gwiazdka – symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej,
oznaczającej narodziny Dzieciątka Jezus, którą według Biblii na niebie ujrzeli
Trzej Królowie

Wspólna modlitwa – modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii, dotyczącego
narodzin Jezusa

Opłatek – to znak pojednania i pokoju, gest łamania się opłatkiem symbolizuje
wzajemne poświecenie się jednych dla drugich
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Dodatkowe nakrycie – jest ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa, to pamięć o naszych bliskich, którzy są 
nieobecni, wyraża także pamięć o członku rodziny, który zmarł

Dwanaście potraw – w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych dań różni się. Degustacja każdej potrawy ma 
zapewnić szczęście przez cały rok

Choinka – jako „drzewo życia”, przypomina ludziom naukę o upadku i odkupieniu

Wręczanie prezentów – pomaga rozumieć Jezusa Chrystusa jako największy dar Boga dla świata

Wspólne kolędowanie – świąteczne muzykowanie nie tylko wpływa na wzajemne relacje międzyludzkie, ale też pomaga rozwijać w 
sobie poczucie harmonii.

Gabrysia i Jola

Lektury na zimowe wieczory
„Podaruj mi miłość. 12 świątecznych opowiadań” opracowanie zbiorowe
Znana piosenkarka udaje kogoś innego, by uciec przed sławą …
Skazany na prace społeczne młodociany przestępca musi wziąć udział w przygotowaniach
do jasełek i zakochuje się w najbardziej nieodpowiedniej dla niego osobie…
 Dziewczyna adoptowana przez Świętego Mikołaja zastanawia się, czy dla miłości jest
gotowa opuścić krainę elfów …
…. Uwierz w magię świąt i przenieś się w magiczną krainę miłości.
„W śnieżną noc” John Green
Punktem wyjścia jest burza śnieżna, która w Wigilię kompletnie zasypuje miasteczko
Gracetown. Na tle lśniących białych zasp, pięknie wyglądają prezenty dekoracyjnie
przewiązane wstążeczkami. Uroczo także wyglądają kolorowe światełka połyskujące
w nocy wśród wirujących płatków śniegu.
„Never, never” Colleen Hoover, Tarryn Fisher
Ale czy można odbudować uczucia? Czy można chcieć przypomnieć sobie… że ma się
krew na rękach? A jeśli prawda jest tak szokująca, że tylko zapomnienie chroni przed
szaleństwem?
Umysły Silasa i Charlie pełne są mrocznych tajemnic.
On zrobi wszystko, by wskrzesić wspomnienia.
Ona za wszelką cenę chce je pogrzebać.

Gabrysia i Jola

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Forma większości Baranów będzie znakomita. Energii Wam wystarczy, by wywrócić dom do góry nogami w trakcie 
przedświątecznych porządków, a także sprostać krzątaninie związanej z zakupami i przygotowywaniem potraw. Niektóre Barany, na 
przekór tradycji, postanowią spędzić Święta poza domem, nawet w egzotycznej scenerii. Wszystkie Barany będą się prezentować 
korzystnie w świątecznych kreacjach. Wiele radości sprawią Wam prezenty, które w tym roku będą skromne, ale bardzo trafione.

Byk 21.04-20.05
Nie planujcie w ostatnich dniach przedświątecznego nadrabiania zaległości czy też wyjazdów, bo nie będziecie mogli ze wszystkim 
się wyrobić i okaże się, że te Święta nie są zorganizowane po Waszej myśli. Zachowajcie też wstrzemięźliwość przy robieniu 
zakupów, bo kupione przez Was podarunki mogą okazać się wtopami roku. Wieczorem, w drugi świąteczny dzień, poczujecie 
znużenie kulinarnym dogadzaniem i zafundujecie sobie chwilę relaksu przed telewizorem czy z książką w ręku, wreszcie mówiąc, że 
odpoczywacie.

Bliźnięta 21.05-21.06
Oczekujcie raczej zaproszeń na imprezy świąteczne. Niejeden Bliźniak będzie miał wypełniony po brzegi kalendarz świątecznych 
spotkań. Niestety należy się liczyć z tym, że zmieniające się plany, nie z Waszej przyczyny, wymuszą wprowadzenie korekty. Nie 
obrażaj się, jeśli przy świątecznym stole usłyszysz coś, z czym się nie zgadzasz i nie wdawaj się w dyskusję o polityce, bo zamiast 
radosnego świętowania popsujesz atmosferę sobie i swoim bliskim. Dużo radości sprawią Wam prezenty, które uwielbiacie. Na 
Sylwestra z chęcią umówisz się na kameralne spotkanie u kogoś w domu, ewentualnie będziesz gotów pozostać w domu.
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Rak 22.06-22.07
Będzie Cię kusiło do świątecznej rozpusty. Zastanów się, czy warto „szarpać” się na kosztowne prezenty. Niechętnie będziecie ulegać
atrakcjom życia towarzyskiego. Być może pierwszy raz zbuntujecie się przeciwko rodzinnym tradycjom i zostaniecie w Święta w 
domu w małym gronie. Mimo to, upłyną Wam one w podniosłej atmosferze. Pod świątecznymi drzewkami odnajdziecie duchowy 
spokój odpoczywając od codziennego zgiełku. Zaplanujecie spędzić Sylwestra pod gwieździstym niebem .

Lew 23.07 – 23.08
Te Święta będą najcudowniejsze dla zakochanych Lwów, nieważne staną się przygotowania, prezenty, najważniejsza będzie miłość. 
Niewykluczone też, że sami podejmiecie się organizacji jakiejś większej uroczystości – Wigilii czy też hucznego Sylwestra u 
znajomych. Podekscytowanie, szczęście i radość będzie dla Was główną strawą, dlatego też nie grożą Wam dodatkowe poświąteczne 
kilogramy. Przy świątecznym stole będziecie w radosnym nastroju, ciesząc się ze spotkania z rodziną, przy tym będąc zadowolonym, 
że mogliście zaprezentować nową na tę okazję kreację.  Ludzie z pod znaku Lwa hojnie rozdają prezenty na prawo i lewo, choćby 
kosztem zapożyczonych pieniędzy. I tak też będzie w tym roku.

Panna 24.08-22.09
Być może świąteczne promocje okażą się strzałem w dziesiątkę, a dla rodziny najważniejsza będzie aura miłości i radości. Wybierz 
się na takie rodzinne spotkanie, bo prawdopodobnie w większym gronie ludzi usłyszysz coś, co stanie się dla Ciebie rozwiązaniem na 
wcześniejsze kłopoty. . Praktyczne prezenty pod choinkę sprawią, że na Waszej twarzy pojawi się uśmiech. Na Sylwestra raczej nie 
dasz się nigdzie wyciągnąć, domowe zacisze to będzie to, gdzie znajdziesz ukojenie i radość.

Waga 23.09-23.10
Będziecie zainteresowani nie tylko zmianami w wyglądzie Waszych domostw, ale również tymi zmieniającymi wizerunek. Zadbajcie 
o to, aby Wigilia była dniem tradycyjnym i rodzinnym. Już od rana będziecie pilnować, aby w domu panował radosny nastrój, 
zgodnie z powiedzeniem: jak w Wigilię, tak w cały Rok. Przy rodzinnym stole, pod wpływem podniosłego nastroju, nie składaj 
obietnic, których nie będziesz mógł dotrzymać. Z prezentów pod choinkę będziesz bardzo zadowolony, jak i również wiele radości 
przyniesie Ci szczęśliwa mina Twoich bliskich. Na Sylwestra będziesz się umawiać na ostatnią minutę, ale takie spontaniczne 
spotkania będą bardzo udane.

Skorpion 24.10-22.11
Wasze kulinarne dokonania wzbudzą zachwyt gości, a talenty towarzyskie podbiją im serca. Szerokim gestem obdarzysz swoich 
bliskich prezentami, niekoniecznie otrzymując w zamian tak trafione prezenty. Poczujesz, że te Święta, to dla Ciebie misja, jaką 
spełniasz wobec rodziny. Pięknie nakryte stoły spowodują, że Twoje oczy będą połykały, a tym samym nie grozi Ci przejedzenie. 
Wiele radości sprawią Ci życzenia, które otrzymasz od kogoś z dalekiej przeszłości. Wielu z Was zdecyduje się na Sylwestrowe 
szaleństwo na wielkim balu.

Strzelec 23.11-21.12
Przyjaciele, znajomi i krewni nie pozwolą Wam na chwile samotności. Zaproszenia na imprezy pojawią się wręcz lawinowo. 
Spotkania towarzyskie będą udane, ale dość szybkie, bez rozkoszowania się smakiem Świąt. W czasie świątecznych spotkań i 
noworocznych zabaw wystrzegajcie się używek i zbyt tłustych dań. Pamiętaj, aby złożyć życzenia, zwłaszcza starszym członkom 
rodziny, abyś nie poczuł zażenowania, że zachowałeś się nietaktownie. Tegoroczne prezenty mogą okazać się podwójne, tak jakby 
bliscy się umówili, co mają kupić.

Koziorożec 22.12-20.01
Z chęcią niejeden Koziorożec wyjedzie na Święta, aby oderwać się od codziennej monotonii. Zmęczone nawałem pracy Koziorożce z
radością powitają gości i same będą uczestniczyły w rodzinnych spotkaniach. W większości domów niespodziankę od Mikołaja 
otrzymają najmłodsi, a starsi zadowolą się wesołą i radosną miną swoich pociech. Sylwester zapowiada się szampańsko, w 
dosłownym tego słowa znaczeniu. Nawet osoby rzadko spożywające alkohol mogą skusić się na nadmiar bąbelków.

Wodnik 21.01-19.02
Prawdopodobnie wyprawicie teraz jakąś ważną uroczystość rodzinną albo przywitacie rodzinę przybywająca z daleka. W święta 
będziesz nie tylko siedział za stołem, ale również zorganizujesz wiele imprez towarzyszących, ze spacerami i niespodziankami. 
Niektórym z Was wiele radości sprawi przyjazd osoby, za którą tęskniliście z powodu odległości. Postaraj się ładnie zapakować 
prezenty, aby nie traktować tego jak obowiązek, bo poczujesz się niezręcznie, kiedy otrzymasz coś naprawdę efektownego. Sylwester 
raczej będzie szumny, możesz przemieszczać się z jednej imprezy na drugą i tak do samego rana.

Ryby 20.02-20.03
Dużo czasu poświęcisz na upiększanie domowego światła, zakup pięknych przedmiotów, a nawet nowych mebli. Wiele Ryb otrzyma 
też wymarzone prezenty. Święta spędzicie w podniosłej atmosferze rodzinnej, jako gospodarze i goście możecie liczyć na niezwykle 
udane spotkania w gronie rodzinnym. Sylwestra z przyjemnością spędzisz w gronie zaprzyjaźnionych ludzi, najchętniej w stolicy 
obcego kraju lub pod stokami ośnieżonych szczytów. Choinkowe prezenty to przede wszystkim rzeczy praktyczne, które okażą się 
ozdobą domu .

Wróżbita Konrado
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Dowcipy świąteczne

Dwaj staruszkowie spędzają wspólnie święta. Patrząc na gwiazdę betlejemską, jeden z nich wspomina:
- Moja żona, kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, powiedziała: "pomyśl o czymś, a twoje życzenie spełni się, kiedy gwiazda 
spadnie".
- Co było dalej? - pyta drugi.
- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią!

***
Po pasterce proboszcz pyta organistę:
- Dlaczego kolędę "Lulajże Jezuniu" zagrał pan w rytmie disco polo?
- Żeby Jezusek w kolebce szybciej przestał płakać.
- No tak. Może Jezusek przestał płakać, ale szkoda, że pan nie widział jak ludzie tańczyli przed szopką!

***
Przedszkolak pyta kolegę: - Co dostałeś na gwiazdkę? - Trąbkę. - Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! - To super prezent! Dzięki 
niej zarabiam codziennie złotówkę! - W jaki sposób? - Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

***
- Takiej niewdzięczności świat nie widział - mówi pan Jurek do   kolegi.
- Co się stało?
- Wyobraź sobie, przed świętami zapłaciłem teściowej za nowe zęby, a w święta ona mnie tymi zębami pogryzła.

Konrad

Ciekawostki  

Tradycyjne wypieki świąteczne 
Na Święta  Bożego Narodzenie tradycyjnie pieczemy zawijane strucle makowe, najczęściej na
cieście drożdżowym. Według ludowych wierzeń mak, który jak wiemy ma w makówce tysiące
nasion, miał zapewniać szczęście, urodzaj, płodność i wszelaki dobrobyt. Natomiast
dziewczyny, które tarły mak na Wigilię miały ponoć szybko wyjść za mąż. W wielu domach
spożywa się świąteczne serniki z rodzynkami, zwykłe lub wiedeńskie, niektórzy pieką
świąteczne piękne udekorowane wykwintne torty. Z pewnością nie wyobrażamy sobie świąt czy
rodzinnych uroczystości bez słodkich wypieków. Rozmaite ciasta towarzyszą nam od
dzieciństwa i kojarzą się zawsze z czymś przyjemnym, z domowym ciepłem, z uroczystą okazją
oraz z podniosłością świąt.

Lecznicze drzewa
Drzewa wytwarzają jony ujemne. To one neutralizują niekorzystne dla organizmu jony dodatnie,
powstające w wyniku chorób lub emitowane przez otaczający nas ze wszystkich stron sprzęt
elektroniczny. Manfred Himmel, niemiecki przyrodnik, zajmujący się drzewoterapią od ponad
20 lat, uważa, że każdy człowiek może przez dotyk doświadczyć dobroczynnego
promieniowania drzew i leczyć dolegliwości zarówno psychiczne, jak i fizyczne: stres, depresję,
bóle głowy i zaburzenia krążenia.
Można to robić na trzy sposoby:
- oprzeć się o drzewo plecami i tyłem głowy, równocześnie dotykając pnia gołymi rękami,
- stanąć przodem do pnia drzewa, przyłożyć do niego czoło i objąć gołymi rękami,
- położyć się pod drzewem, opierając o nie bose stopy (pozycja ta wspomaga leczenie bezsenności).

Dodatek do Przyrody Polskiej/Nr 12 Grudzień 2016/S.3,9.

Przy redagowaniu gazetki korzystaliśmy z informacji zawartych w internecie.
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