Boże Narodzenie tuż … tuż ...
Adwent (łac. adventus – przyjście) – w Kościołach chrześcijańskich okres trwający
od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli
do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście
Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego
przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głubczycach

Symbole i zwyczaje Adwentu






wieniec adwentowy – wieniec w formie okręgu, składa się z gałązek choinki, na
których umieszcza się 4 świece, symbolizujące 4 niedziele Adwentu. Co niedzielę zapala się kolejną świecę. I świeca jest świecą pokoju, II wiary, III miłości, IV
nadziei. Elementy wieńca symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości
na przyjście Pana. Znaczenie poszczególnych elementów jest następująca: zielone gałązki – życie, nadzieja; świece – światło, nadchodzącą Światłość; forma
wieńca: krąg – powracający cykl życia.
kalendarz adwentowy – specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Pomysł pochodzi z XIX wieku od niemieckich luteran. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu krajach na całym świecie w rodzinach chrześcijańskich.
lampion adwentowy – jest to rodzaj lampki, wykonanej w kształcie czworoboku
zamkniętego, którego ścianki przypominają gotyckie witraże z symbolami chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz lampionu umieszcza się świece
lub małą żarówkę na baterię. Lampionami oświetla się pierwszą część mszy
świętej roratniej, podczas której w kościele zgaszone są światła i panuje symboliczna ciemność. Lampion jest symbolem przypowieści Jezusa o roztropnych
pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. (Mt
25, 1-13).

Zwyczajami popularnymi przede wszystkim wśród katolików są ponadto:




figura Matki Bożej – zwyczaj ten praktykowany jest w wielu polskich parafiach. Polega na przyjmowaniu figury Matki Bożej z kościoła po roratach
przez to dziecko, którego serduszko, z zapisanymi dobrymi uczynkami wykonanymi dnia poprzedniego, zostało wylosowane przez księdza odprawiającego
roraty. Najczęściej dziecko i jego rodzina przyjmują figurę Matki Bożej na
jeden dzień.
świeca roratnia (roratka; k. rzym.) – jest ona symbolem Najświętszej Marii
Panny, która niesie ludziom Chrystusa – Światłość prawdziwą. W kościołach
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Dnia 8 grudnia 2015 roku w hali
sportowej
ZOKiS odbyły się Mikow naszej szkole
łajki dla uczniów naszej szkoły.
Pomysł na prezent
Obejrzeliśmy pokazy taneczne dziemikołajkowy
ci i młodzieży. Było to interesujące
wydarzenie. Tancerze z zespołu ImCiekawe życzenia
puls biorą udział w różnych konkurświąteczne
sach, w których odnoszą sukcesy.
Kilka słów o Mikołaju Po występie do uczniów przyszedł
Mikołaj, który rozdał prezenty.
Boże Narodzenie
Następnie wszyscy wróciliśmy do
szkoły, gdzie odbywały
się lekcje, lecz nauczyciele nas nie pytali, bo mieliśmy dzień bez pytania z
okazji Mikołajek.
Ewelina Jakorljewic,
Roksana Wiśniewska,
Weronika Kalita
Klasa III „D”

Pomysł na prezent mikołajkowy
Chciałbyś podarować bliskim wyjątkowe prezenty gwiazdkowe, ale martwisz się, że
przez ograniczony budżet nie dasz rady? Nic podobnego !!!
To nieprawda, że wyjątkowy prezent musi być drogi - jeśli się postarasz, znajdziesz
fantastyczne niespodzianki w bardzo rozsądnej cenie.
Możesz także zrobić ten prezent sam w domu, a pomysły znajdziesz na
youtube.
Prezenty, które możesz kupić tanio to:
-książka,
-płyta z piosenkami lub film,
-można także wywołać zdjęcia z osobą, której
chcesz dać prezent i zrobić

„Życzę Ci byś w święta ulepił bałwana,
Byś zjechał na sankach i potłukł kolana,
Byś gwiazdkę powiesił na choinki szczycie,
I byś pamiętał: Kocham Cię nad życie!”
„Niech te święta tak wspaniałe, będą
całe jakby z bajek. Niechaj gwiazda z
nieba leci, niech Mikołaj tuli dzieci.
Biały puch niech z nieba spada, niechaj piesek w nocy gada. Niech choinka pachnie pięknie, no i radość będzie
wszędzie.”

Dominika Haładus kl. 2 „D”

kolaż,
- pluszaki to też niezła sprawa, sądzę, że każdy
by się z nich ucieszył,
- jako prezent można też zrobić coś miłego dla
tej osoby.
WYSTARCZY PORUSZYĆ SWOJĄ WYOBRAŹNIĘ !!! :D

Wioletta Klim kl. 2 „D”

Ciekawe życzenia świąteczne
„W dzień Bożego Narodzenia wszyscy ślemy Wam życzenia.
By Ten nowo narodzony zesłał na Was łask swych gromy.”
„Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci wszystkiego najlepszego. Spełnienia najskrytszych marzeń, samych radosnych
w swym życiu zdarzeń. Mnóstwo podarków pod choinkę i zawsze uśmiechniętą minkę. A w Nowym Roku kochającą osobę
przy swoim boku.”
„Renifer Rudolf grzeje kopyta, Mikołaj w pośpiechu prezenty
chwyta. Wszystkie smutki wnet pójdą w kąt - serdecznie życzę
wesołych świąt.”
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Kim był święty Mikołaj ?
Mikołaj, późniejszy święty, żył w IV wieku naszej ery w
mieście Mira w Azji Mniejszej. Urodził się w mieście Patara około roku 270 jako jedyne dziecko swoich rodziców.
Kroniki podają, że już od dzieciństwa odznaczał się pobożnością i wrażliwością na ludzką niedolę. Kiedy wybrano go na biskupa Miry, otaczał szczególną opieką ludzi
ubogich, nie żałując na pomoc dla nich własnego majątku.
Mikołaj zmarł 6 grudnia około 350 roku. W 1687 roku
jego relikwie zostały przewiezione do Bari we Włoszech.
Kult tego świętego bardzo szybko rozprzestrzenił się w całym Kościele.
Zwyczaj odwiedzania dzieci przez św. Mikołaja rozpoczął się w XII wieku.
Święty Mikołaj odwiedzał przyklasztorne szkoły, dowiadywał się, czy uczniowie byli
grzeczni, posłuszni, pracowici, czy odrabiali zadania i odmawiali modlitwy. Wkrótce
zwyczaj ten przeniesiono do domów. Tu grzeczne dzieci wystawiały w wigilię dnia
św. Mikołaja (5 grudnia wieczorem) wypastowane buciki, a Mikołaj wypełniał je
słodyczami, drobnymi prezentami. Niegrzecznym wsuwał do buta cebulę, rzepę, końskie łajno lub rózgę.
Prezenty w noc wigilijną zaczął Mikołaj nosić dopiero w XX wieku.

Kinga Sztucka kl 2 „D”
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