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Kolejny rok za nami! Nowy Rok przed nami! 

Jest to kolejna szansa, aby zmieni  wszystko na lepsze.ć
Pami tajmy, e to co na nas czeka zale y tylko i wy cznie ę ż ż łą

od nas samych. We my los w swoje r ce i sprawmy, aby w tymź ę
roku nasze ycie sta o si  wspania e - na zawsze, a nie tylko ż ł ę ł

na chwil .ę  
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6 stycznia – TRZECH KRÓLI

Trzech Króli to w istocie potoczna nazwa Objawienia Pańskiego, święta które ma uczcić
objawienie się Boga swoim wyznawcom. Dlatego w początkach chrześcijaństwa to właśnie 

6 stycznia był świętem Bożego Narodzenia. W późniejszych czasach święto objawienia zostało
interpretowane jako przedstawienie się Boga całemu światu, a więc również ludom nieżydowski

 i pogańskim. Tak zwaną resztę świata symbolizują właśnie trzej mędrcy (jeden z nich jest
czarnoskóry), przybywający złożyć hołd Chrystusowi, który jest zbawicielem wszystkich – ponad

podziałami. Królowie wiozą ze sobą dary: mirrę, kadzidło i złoto. Do dziś nie została
rozstrzygnięta kwestia symboliki poszczególnych podarków. Mirra była znana jako środek

uzdrawiający, kadzidło może nawiązywać do czasu głębokiej 

modlitwy, która wędruje do Boga, a złoto – jak wiadomo – powszechnie przynależało bóstwu. 
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FERIE ZIMOWE!
16 stycznia - 29 stycznia 

W tym roku w naszym województwie ferie odbywają się jako pierwsze
w Polsce. Zapewne dla nas wszystkich jest to bardzo wyczekiwana

długa przerwa od nauki.  
Pamiętajmy, aby te dwa tygodnie wykorzystać jak najlepiej potrafimy.

Nie traćmy czasu na rzeczy, które nie mają znaczenia! 
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W styczniu są dwa wyjątkowe dni o których warto pamiętać. Święta
naszych ukochanych babci oraz dziadków. Tego dnia wręczmy im

jakieś skromne upominki, albo chociażby obdarujmy miłymi słowami
i uczynkami – chociaż dla nich powinniśmy okazywać dobre serce

przez cały rok!
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Fina  WO P – 15 stycze  ł Ś ń

 To jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundacj  Wielka Orkiestraę
wi tecznej Pomocy.Ś ą  

Całość pokazywana jest w bezpośredniej transmisji telewizyjnej. Składają się na to bloki, czyli
wejścia na żywo rozmieszczone w całodziennej ramówce Programu. Równocześnie w całej Polsce
odbywa się największa w naszym kraju zbiórka publiczna. Blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera

pieniądze, rozliczane następnie w około 1600 sztabach, w tym w kilkudziesięciu zlokalizowanych w
wielu miejscach na świecie. O godzinie 20.00 zapraszamy wszystkich do udziału w happeningu pt.

"Światełko do Nieba". W tej jednej chwili prosimy wszystkich, którym bliskie są idee WOŚP, o
wysłanie w stronę nieba, czyli w kierunku Dobrych Aniołów, światełka w postaci np. zapalonej

zapałki, świeczki, pochodni czy sztucznych ogni. 


