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Przesłanie, które Anna Jenke pozostawiła
nam – młodemu pokoleniu Polaków

„To wszystko: nic – jedno ważne, służyć Bogu jak On chce i budzić Boga
w sercach. A często rozpraszamy się na drobiazgi, dla ambicji. Naucz nas Boże Twoich dróg – zniszcz stare statki.
Ty nas prowadź.”
(20 XII 1942 r.)
„Z wielu rzeczy można i trzeba zrezygnować, ale nie z posagu, który Bóg daje. Trzeba być sobą i coś
reprezentować i walczyć o to nie z pychy, ale z miłości i szacunku dla Ziarna Bożego w nas...”
(10 IX 1951 r.)
„Droga właściwie prosta: walczyć o pogodę i ufność. Nic więcej. To podciągnie i inne „tereny”. Cieszę się, że mam
jednakowy gust z Panem Bogiem, ale to tylko On wie o co chodzi. To jest nasza tajemnica.”
(19 VIII 1953 r.)
„Przy codziennej szarej pracy nie powinniśmy nigdy zapominać o naszym celu ostatecznym, który musi
się wybijać ponad wszystkie nasze dążenia.”
(Rekolekcje 1936/37)
„Jak nie możemy uchwycić wiatru, który wyje w polach, tak nie możemy uchwycić istoty Boga, możemy
tylko dążyć do jej poznania i zawsze stanowczo stać przy swojej wierze, choćby nas od niej odwodził świat.”
(Rekolekcje 1936/37)
„Siła woli… Trzeba sobie raz powiedzieć: „muszę”. Charakter jest to silna, mocna
i nierozerwalna wola w kierunku dobra, piękna, prawdy, oﬁary i miłości.”
(Rekolekcje 1939 r.)

Oprac.: Konrad Peszek z klasy 3a
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Rola Matki Bożej w życiu Anny Jenke – patronki naszej szkoły

„Moja
maksyma”
Istotną sprawą w życiu religijnym Anny była jej
duchowość, która odznaczała się wielką miłością do
Matki Najświętszej. Widoczne to było na każdym
kroku. Cokolwiek zamierzała czynić, to wcześniej
odwoływała się do Matki Bożej; pytała Ją o radę,
prosiła o wstawiennictwo u Boga. Już we wczesnej
młodości kierowała się obraną maksymą, o której
wspomina w dzienniczku: „Bez Matki Bożej nic nie
zaczynać – to moja maksyma. Z Nią wszystko się
uda.” (Dz. s. 202.)
Tej maksymie była wierna do końca życia.

Nie tylko swoje życie osobiste i apostolstwo oddawała pod
szczególną opiekę Matki Najświętszej, ale również Kościół
św., Ojczyznę i cały świat. Różaniec był jej najmilszą
modlitwą. Od Matki Najświętszej uzależniała swoje
doczesne życie, ale również swoje zbawienie. Mówiła:
„Zbawię się, jeżeli będę dużo się modlić i kochać Matkę Bożą.
Ona kiedyś zabierze mnie do nieba. Obym tylko służyła Jej
wiernie przez całe życie.” (Dz. s. 255.)
Jako sodalistka służyła Maryi z wielką żarliwością ducha,
szerząc Jej cześć i miłość w środowisku akademickim.
W Biuletynie Sodalicji Mariańskiej Akademików zamieściła
artykuł na temat Apelu Jasnogórskiego, który zasługuje na
szczególną uwagę. W artykule Apel Jasnogórski Anna
przedstawia genezę i znaczenie Apelu i zachęca do tej
pobożnej praktyki.
(fragment książki „Piękna młodość” autorstwa
s. Bernadety Lipian i pani Lidii Tomkiewicz)

Oprac.: Konrad Peszek z klasy 3a
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Fragment listu napisanego przez Annę Jenke do
Zygmunta Sułowskiego, swojego kolegi z czasów
studiów w Krakowie

Kraków, 5 XII [19]50
„Św. Mikołaj”
+
Drogi Zygmuncie,
Siedzę u nas w seminarium na Gołębiej i kuję poczciwie. Jeszcze mam mnóstwo do
zrobienia. Wiem, że nic nie wiem, to zakrawa nie na Sokratesa, ale na… lipę.
13 – go zdaję drugą połowę „małego”, a 14 – go o 12.00 „ostateczny”. I już! Ostateczny
u Prof. Pigonia i Wyki. Właściwie na razie się nie boję, bo jestem otumaniona kuciem.
Tyle się pocieszam, że moje obecne wiadomości zupełnie są wystarczające do mojego
fachu, bo i tak zupełnie w programie stoi co innego, niż nas uczono.

Oprac.: Konrad Peszek z klasy 3a
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- spotkania modlitewne prowadzone przez Annę Jenke
W Jarosławiu z inicjatywy Anny Jenke powstały nieformalne grupy osób, które zobowiązały się do podjęcia
modlitwy w intencjach Kościoła św., Ojczyzny i innych różnych spraw osobistych. Dniem spotkań tych grup obrano
pierwsze soboty miesiąca. Pierwsze spotkania rozpoczęły się wiosną 1969 r. Inicjatywa Anny była czymś nowym na
ówczesne czasy, gdyż w tych latach w Polsce nie były znane jeszcze ruchy religijne. Odbywały się one w pewnej
konspiracji – co miesiąc w innym domu, ze względu na wielką podejrzliwość tajnych służb bezpieczeństwa,
węszących ciągle konspirację, podważanie ustroju komunistycznego oraz nielegalne zgromadzenia. Z myślą o tych
spotkaniach Anna Jenke pisała wiele reﬂeksji, które służyły uczestnikom spotkań modlitewnych do rozważań.
Przetrwały one po dziś dzień i nadal mogą służyć nam do przemyśleń, ponieważ zawierają w sobie wiele spraw
aktualnych, a także problemów i pytań, które ciągle nas nurtują. Poniżej przedstawię fragment rozważań napisanych
z okazji I Soboty grudnia 1972 r.

I sobota grudnia 1972 r.
Adwent przynosi nam radosne wezwanie: „Podnieście głowy wasze, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.
Adwent zmusza do głębokiej reﬂeksji nad sobą i życiem płynącym z Jezusa Chrystusa – Syna Człowieczego – Syna
Bożego Żywego.
Adwent zachęca do ciszy, modlitwy, pokuty i przemiany gruntownej. Przeżyjmy bardzo serio adwentowe
oczekiwanie na cud betlejemskiej nocy… W blasku świecy – roratniej świecy, zobaczymy najgłębsze mroki w naszym
własnym sercu, osądźmy siebie rzetelnie i z ufnością wołajmy dzisiejszej nocy do Niepokalanej Matki: „Tyś Gwiazda
nasza Polarna na ﬁrmamencie zatknięta, kiedy noc czarna – Niepokalanie Poczęta”. Jej ufajmy i polećmy naszą drogę
życia całego, adwentową drogę do Betlejem i drogę do wieczności – nasze wysiłki, dobre zamiary, oczyszczone
intencje. […]
A my? A ja? Moja postawa w środowisku? Moje miejsce w Kościele? Na mój wymiar – tj. w paraﬁi?
W mieście? Czy kontakt i zainteresowanie zaczynam od poczucia odpowiedzialności za słowa? Od współpracy pełnej
szacunku? Czy może od fatalnego krytykanctwa pełnego pustego jazgotu słów? [...]
Chorzy w domach… chorzy w szpitalach jarosławskich… Módlmy się o duszpasterstwo wśród chorych,
by zrozumieli dostojeństwo choroby, samotności, starości, cierpienia – i że mogą zbawiać świat w Chrystusie, łącząc
z Jego Oﬁarą, z Jego Mszą swe trudne i radosne codzienne sprawy… Powierzajmy nasze rodziny, naszych bliskich,
którzy może są daleko… Powierzajmy rany i mroki naszej rodziny i prośmy o uleczenie… Powierzajmy siebie…

Oprac.: Konrad Peszek z klasy 3a
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Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
–

DUCHOWNY NIEZŁOMNY

„Dla Boga każdy człowiek bez
wyjątku jest skarbem
drogocennym”;
„Służyć Bogu, to szukać dróg do
ludzkich serc”;
„Ludzi zdobywa się otwartym
sercem, a nie zaciśniętą pięścią”;
„Prawda kosztuje dużo, lecz
wyzwala”;
„Być wolnym to żyć zgodnie
z własnym sumieniem”;
„Ludzi nigdy nie wiązałem ze sobą,
ale z Bogiem i Kościołem”.
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października, 37 lat temu funkcjonariusze SB zamordowali ks. Jerzego Popiełuszkę. Od czterech lat ten
dzień - rocznica śmierci ks. Popiełuszki - to też ustanowiony przez Sejm Narodowy Dzień Pamięci Duchownych
Niezłomnych.
Urodzony we wsi Okopy niedaleko Suchowoli, ksiądz Popiełuszko od początku swojej pracy kapłańskiej dał się
poznać jako przeciwnik ustroju komunistycznego, zaangażowany w działalność patriotyczną. W roku 1980 włączył się
w działalność "Solidarności" i wkrótce został kapelanem związku. Przyjaźnił się z robotnikami, dzielił z nimi radości
i smutki, był ich przyjacielem. Gdy „Solidarność” spotykała się w Gdańsku, duchowny jeździł do robotników
i przywoził im własnoręcznie drukowaną encyklikę Jana Pawła II – „Laborem exercens”. Kiedy jego przyjaciele zostali
aresztowani przez komunistyczne władze, on bardzo często odwiedzał ich rodziny. Doskonale wiedział, jaki koszmar
przeżywają. Pomagał potrzebującym i jako niezłomny duszpasterz był też organizatorem Mszy Świętych za Ojczyznę
gromadzących tłumy wiernych. Zwieńczeniem licznych ataków i szykan ze strony władz było porwanie kapłana,
dokonane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, i jego brutalne zamordowanie 19 października 1984 roku.
Ksiądz jeszcze za życia był symbolem oporu przeciw dyktaturze, a po śmierci stał się legendą "Solidarności".
Zaraz po pogrzebie kapłana pojawiły się pierwsze inicjatywy związane z jego wyniesieniem na ołtarze.
W czerwcu 2010 roku Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Z kolei w roku 2018
Sejm RP ustanowił w rocznicę śmierci księdza święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych
Niezłomnych. Dewizą ks. Popiełuszki były słowa św. Pawła:

„Zło dobrem zwyciężaj”

Oprac.: Karolina Mazur
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Działalność Samorządu Uczniowskiego

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Uczniowski naszej szkoły rozpoczął swoją działalność
poprzez przygotowanie wyborów do samorządu, które odbyły się 27 września 2021 r., poprzedzone Debatą
Kandydatów na Przewodniczącego SU. W wyborach wzięło udział 92% uczniów, a kandydat, który wygrał –
Radosław Socha – uzyskał 73,4% głosów.
Od 23 do 30 września br. w naszej szkole odbył się, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski I Szkolny
Turniej Szachowy, którego koordynatorem był Przewodniczący SU. Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwał
nauczyciel wychowania ﬁzycznego, pan Tomasz Sus. W wyniku konkursu wyłoniono 3 najlepszych szachistów naszej
szkoły. Nowy samorząd wprowadził także regularnie odbywające się międzyklasowe quizy sportowe – we wrześniu
na temat szachów, w październiku na temat siatkówki.
Na początku października, na wniosek Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Rada Rodziców
zakupiła nowy stół do gry w piłkarzyki, z którego korzystać mogą uczniowie w szkolnej świetlicy „Kanapa”.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w piątek, 15 października członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli
dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzenia w imieniu wszystkich uczniów szkoły oraz podarowali
drobne upominki. 19 października po raz kolejny obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Duchownych
Niezłomnych. Z tej okazji samorząd zorganizował Quiz Wiedzy o Błogosławionym Księdzu Jerzym Popiełuszce.
Kolejnym przedsięwzięciem była akcja charytatywna dla bezdomnych zwierząt, jak również pomoc
w organizacji zbiórki na cele Dzieła Nowego Tysiąclecia.
W listopadzie udało się zrealizować kolejny pomysł – powstał szkolny spo ed na Instagramie, który
nadzorują członkowie Samorządu.
W przededniu Święta Niepodległości, 10 listopada, w naszej szkole odbył się, zorganizowany
i koordynowany przez Samorząd Uczniowski, Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym każda klasa
zaprezentowała jeden utwór o charakterze patriotycznym. Konkurs poprowadził Przewodniczący SU. W ramach
obchodów Święta Niepodległości, 14 listopada w Kolegiacie Bożego Ciała w Jarosławiu odbył się Koncert
Patriotyczny przygotowany przez Zespół Muzyczny, złożony z uczniów naszej szkoły, we współpracy z Samorządem
Uczniowskim.

Oprac.: Radosław Socha z klasy 3b
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Kolportaż
kalendarza na rok 2022
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7 oraz 14 listopada br. nauczyciele i uczniowie
w kościele paraﬁalnym pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie
w Jarosławiu po każdej Mszy Św. brali aktywny udział
w akcji rozprowadzania kalendarza reklamującego naszą
s z ko ł ę . P o d c z a s p r ze p r o w a d ze n i a ko l p o r t a ż u
zaangażowane były trzy 2-osobowe zespoły. Każdy miał za
zadanie rozprowadzić kalendarze przy trzech wyjściach ze
świątyni tak, aby wierni wychodzący ze świątyni po
zakończeniu Mszy Św. mogli zabrać kalendarze i złożyć
dobrowolną oﬁarę na naszą szkołę.
W niedzielę 7 listopada dyżur przy kolportażu
pełnili uczniowie klasy- 3a, 1a i 2a, zaś 14 listopada dyżur
pełnili uczniowie klasy 3a i 3A. Na kalendarzu
zamieszczone są zdjęcia uczniów i podstawowe informacje
dotyczące jarosławskiej Kolegiaty oraz krótki opis
powstania naszego “Katolika”.
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Oprac.: Julia Balicka z klasy 3a

Z życia szkoły,
czyli co ciekawego w Katoliku?
Rok szkolny 2021/ 2022 rozpoczęliśmy
w 1 września Mszą Świętą w Jarosławskiej Kolegiacie.
Podczas uroczystej akademii miało miejsce otwarcie
wystawy noszącej tytuł „Okupacja sowiecka na
prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941”, która
została przygotowana we współpracy z Instytutem
Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie.
W dniach 15- 16 września klasa maturalna oraz
pierwszoklasiści wyruszyli na pielgrzymkę na
Jasną Górę. Pierwszego dnia wycieczki zwiedzili
Wadowice i Oświęcim, zaś drugiego Jasną Górę.

17 września w naszej szkole odbyła się
X jubileuszowa odsłona Narodowego
Czytania. Już od czterech lat w niej uczestniczymy. W tym
roku czytaliśmy dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani
Dulskiej”.
17 września w całej Polsce wspominane są losy Polaków
zesłanych do syberyjskich łagrów. Również nasi uczniowie
przeżywali ten czas na uroczystych obchodach Dnia
Sybiraka w Jarosławiu. Podczas Mszy św. miało miejsce
przekazanie sztandaru przez Zarząd Związku Sybiraków –
Oddział w Jarosławiu – naszej szkole. Obchody Dnia
Sybiraka zakończyły się w budynku szkoły na
udostępnieniu wystawy Instytutu Pamięci Narodowej –
Oddział w Rzeszowie pt. „Zesłańcy – Sybiracy –
Deportowani”.
27- 30 września na lekcji języka angielskiego klasy 3a i 3b
obchodziły Europejski Dzień Języków Obcych.
Uczniowie klasy 3a wykonali wspaniałe plakaty
prezentujące, jak wyglądają śniadania w różnych krajach
oraz dlaczego nauka języków obcych jest bardzo ważna.

Klasa 3b podczas tego święta przygotowała ﬁlmik,
w którym uczniowie prezentują słowo ,,dziękuję''
w 15 różnych językach.
5 października mgr Tomasz Sus koordynował
zajęcia strzeleckie na strzelnicy sportowej
„Anna” w Maleniskach. Aż 21 uczniów naszej szkoły
uczyło się zasad posługiwania się bronią oraz
zastosowało wiedzę w praktyce przez dwie godziny
zajęć.
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Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym roku były obchody Dnia Patrona Szkoły.
Podczas Mszy świętej 15-tego października ks. dr Tomasz Stec – Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej –
wygłosił wspaniałą homilię o wolontariacie na podstawie historii naszej patronki Służebnicy Bożej Anny Jenke. Była
ona wolontariuszką podczas II wojny światowej. Następnie 78. uczniów zadeklarowało chęć przynależności do
Szkolnego Koła Caritas. Po Mszy św. odbyło się szkolenie na temat podstaw prawnych, zasad i form działania
Szkolnych Kół Caritas. Ostatnim punktem była inauguracja szkolnej zbiórki na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, a także otwarcie kolejnej wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Została ona
przygotowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Cykl plansz dotyczył tematu:
„Z Anną Jenke poznajemy historię naszej Ojczyzny” w ramach obchodów tegorocznego XXI Dnia Papieskiego,
któremu towarzyszyło hasło „Nie lękajcie się!”
Uczniowie „Katolika” mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa dzięki pani
dr Małgorzacie Wilczyńskiej. Z jej inicjatywy 21-ego października odbyły się warsztaty przeprowadzone przez
mgr Mariusza Rabkę – instruktora Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE
w Jarosławiu.
W październiku nie zabrakło też sukcesów naszych
uczniów. 22 października 2021 r. odbył się ﬁnał XIX
Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
i Poetyckiego im. Jerzego Hordyńskiego.

W tym pres żowym konkursie uczestniczyły uczennice
naszego liceum: Alicja Bednarz, Barbara Lewandowska,
Anna Gałasiewicz, Paulina Pankiewicz i Natalia Kołcz.
I miejsce i statuetkę konkursu otrzymała Natalia Kołcz –
uczennica klasy 3A, III miejsce zajęła Barbara
Lewandowska - uczennica klasy 3a. W kategorii
twórczość własna jury konkursu przyznało ex aequo II
miejsce Alicji Bednarz - uczennicy klasy 2a - za wiersz
„Jesień” oraz Paulinie Pankiewicz - uczennicy klasy 3bza wiersz „Łańcuch przeżyć”.
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5 listopada 2021 roku odbyły się
X I I I J a r o s ł a w s k i e Po t y c z k i
Ortograczne, w których wzięli udział
uczniowie naszej szkoły: Alicja Bednarz,
Julia Wielgos, Michał Solski, Anna
Gałasiewicz, Paulina Pankiewicz oraz
Radosław Socha, Julia Wielgos stanęła
na podium otrzymując tytuł II
JA RO S Ł AW S K I EG O W I C E M I S T R Z A
ORTOGRAFII w kategorii szkoła średnia.
6 listopada miał miejsce wyjazd
klasy 3a na Politechnikę Krakowską im.
Ta d e u s z a K o ś c i u s z k i n a z a j ę c i a
z robotyki i programowania, które były
prowadzone przez dr Radosława Kycię.

Cała szkoła kolejny raz wzięła udział
w II Międzynarodowej edycji VI
Ogólnopolskiej akcji ,,Przerwa
na czytanie - bicie rekordu
w czytaniu na przerwie”.
Po trzech tygodniach została
zakończona akcja charytatywna
"Uratuj zwierzak a" na rzecz
bezdomnych zwierząt, w której zostały
zebrane jedzenie i akcesoria, następnie
zostały przekazane stowarzyszeniu
"Auxilium" w obecności Dyrekcji Szkoły
i członków Samorządu Szkolnego.
10 listopada wzięliśmy udział w akcji
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła
do hymnu”. Po wspólnym odśpiewaniu
„Mazurka Dąbrowskiego” nasz gość p.
Zenon Fajger dokonał otwarcia wystawy
historycznej pt. „Ojcowie Niepodległości”.
Kolejną częścią spotkania
poprzedzającego święto Odzyskania
Niepodległości był konkurs pieśni
patriotycznej, zorganizowany przez
Samorząd Uczniowski. Tego samego dnia
uczniowie klasy 3b i 2a uczestniczyli także
w zajęciach edukacyjnych pt. „Zośka i inni –
dalsze losy bohaterów Kamieni na szaniec".

Oprac.: Julia Balicka, Julia Wielgos, Jakub Czechowicz z klasy 3a
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Katolik na olimpijskim szlaku
Uczniowie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke
w Jarosławiu, wzorem roku ubiegłego, podjęli się trudu startu w licznych ogólnopolskich olimpiadach i konkursach
z historii i wiedzy o społeczeństwie. Szkoła została zgłoszona do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie,
Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Rodzinie, Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości czy Podkarpackim Konkursie
Wiedzy o Bezpieczeństwie.
R o k s z k o l n y 2 0 2 1 / 2 2 r o z p o c z ą ł s i ę o d ﬁ n a ł u V P o d k a r p a c k i e g o K o n k u r s u Wi e d z y
o Bezpieczeństwie, który został zorganizowany w Rzeszowie przez Wyższą Szkołę Prawa
i Administracji. W ﬁnale tego konkursu uczestniczyli: Anna Gałasiewicz, Radosław Socha
i Michał Solski z klasy IIIb oraz Natalia Kołcz i Alicja Czechera z klasy IIIA. Ostatecznie Michał Solski uzyskał

15 lokatę na ponad 150 startujących osób. Obecnie uczniowie naszego liceum przygotowują się do VI edycji tego
konkursu, licząc na poprawę swoich wyników.
21 października 2021 roku odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy Żołnierza
i Dzieje Oręża Polskiego, w którym uczestniczyło 9 uczniów naszej szkoły. Ostatecznie do etapu II awansowali
Michał Pieniecki z klasy Ia, Patrycja Winiarz, Julia Pich i Michał Nykiel z klasy IIa, Michał Solski z klasy IIIb oraz
Kornelia Kozicka, Estera Brzyska i Michał Podpinka z klasy IIIA. Dalsza rywalizacja odbyła się 9 grudnia 2021
roku. 29 października 2021 roku w Katoliku odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Prawie
i Wymiarze Sprawiedliwości, w którym wystartowali Dominika Tomczyk i Radosław Socha. Dzięki osiągniętym
wynikom obydwoje awansowali do drugiego etapu tej olimpiady, który odbędzie się 13 stycznia 2022 roku.
Kolejną olimpiadą, w której startują uczniowie Katolika, jest Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie.
W pierwszym etapie tej olimpiady wystartował zespól złożony z Anny Gałasiewicz i Radosława Sochy, uczniów
klasy IIIb o proﬁlu humanistycznym. Obecnie czekamy na wyniki tych zawodów.
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19 listopada 2021 roku w budynku Katolika odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Prawie. Uczestniczyło w nim siedmioro uczniów naszego jarosławskiego Katolika. Z tej grupy próg dający awans
do II etapu uzyskały – Estera Brzyska, Natalia Kołcz i Kornelia Kozicka z klasy IIIA. Dalsza rywalizacja będzie miała
miejsce 26 lutego 2022 roku w I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, gdzie odbędzie się etap wojewódzki olimpiady.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej w bieżącym roku szkolnym wystartował Michał Solski z klasy IIIb,
który w ramach I etapu przygotował pracę badawczą z historii parlamentaryzmu w Polsce. Po ocenie i egzaminie
ustnym, praca została zaakceptowana do wysłania Komitetowi Okręgowemu Olimpiady Historycznej
na Uniwersytecie Rzeszowskim. W piątek 27 listopada 2021 roku odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym, do którego zgłosiło się 10 uczniów naszej szkoły. Wszystkim olimpijczykom życzymy
powodzeniu w dalszych zmaganiach i awansu do ﬁnałów olimpiad.
Opiekunami merytorycznymi uczniów są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
w P u b l i c z n y m K a t o l i c k i m L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c ą c y m J o a n n a To m c z y k , A l i n a D e j n e k a
i Jarosław Dyrda.

Oprac.: Jarosław Dyrda

Niekonwencjonalne lekcje historii
Interesująca formą prowadzenia zajęć lekcyjnych jest przeprowadzenie lekcji muzealnej. Uczniowie PKLO
im. Anny Jenke mieli już dwukrotnie w tym roku szkolnym możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
przez pracowników Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Klasy IIIA i IIIb we wrześniu uczestniczyły
w zajęciach poświęconych Scytom i Jarosławskim Kolegiatom. W trakcie zajęć prowadzonych przez pracowników
muzeum uczniowie mogli nie tylko zgłębić tajniki życia i kultury Scytów, ale także potrzymać w ręce wykonany
z brązu miecz i inne artefakty przeszłości. Wielką atrakcją była grecka amfora na wino znaleziona podczas
wykopalisk archeologicznych w Chotyńcu. Podczas zajęć o Jarosławskich kolegiatach uczniowie zapoznali się
z historią nieistniejącej już Kolegiaty Wszystkich Świętych oraz Kolegiaty Bożego Ciała. Prowadzący zajęcia
przedstawili historię Jarosławia i jego świątyń.

10 listopada 2021 roku w Katoliku gościł pan Zenon Fajger, który jest edukatorem
w Biurze Edukacji Narodowej IPN Rzeszów. Przeprowadził on w klasach IIIb i IIa zajęcia pt. „Zośka” i inni – dalsze
losy bohaterów „Kamieni na szaniec”. Zaś 17 listopada 2021 roku klasa IIIA, IIIb i IIa uczestniczyły w zajęciach online prowadzonych z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej pt. „Cena
odwagi i sprzeciwu – historia rodziny Ulmów”. Na koniec należy też zaznaczyć, że wszystkie klasy jarosławskiego
Katolika zwiedzają wystawy czasowe jakie w porozumieniu z IPN Rzeszów są prezentowane w murach naszej
szkoły. Odbywa się to w ramach projektu „Z Anną Jenke poznajemy historię naszej Ojczyzny”.

Oprac.: Jarosław Dyrda
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W dniach 22-25.11.2021 r. zmierzyliśmy się z nie lada zagwozdką. Była nią próbna matura. Nastroje
przedmaturalne były dość zróżnicowane. Jednym towarzyszył lekki stres, inni do ostatnich chwil powtarzali materiał,
byli też tacy, którzy podeszli do tego „na luzie”. Operonowskie matury próbne słyną z wysokiego poziomu i bardzo
trudnych zadań, stąd ten niepokój wśród maturzystów.
Pierwszym egzaminem z jakim się zmierzyliśmy był język polski. Wydawać by się mogło, że jest to
„maturalny pewniak”, ale nie tym razem. Niełatwa twórczość Mickiewicza w interpretacji autorów tekstów
źródłowych, przysporzyła nas o niemały zawrót głowy. Nie poddając się drugiego dnia przystąpiliśmy do dialogu
z królową nauk – matematyką. Jak się okazało strach miał wielkie oczy. Każdy wyszedł z sali usatysfakcjonowany
z uśmiechem na twarzy. Stało się to motywacją do działań następnego dnia. W środę zmierzyliśmy się
z językiem angielskim. Nie mieliśmy większych problemów z tą częścią egzaminu, dlatego też z optymizmem
ruszyliśmy do ostatniego dnia naszych maturalnych zmagań. Osoby, które podjęły się testu z wiedzy o społeczeństwie
nie miały większych problemów z rozwiązaniem arkusza, z kolei maturzyści piszący chemię nie mieli tyle szczęścia.
Zmagali się z nią do ostatnich minut egzaminu.
Wbrew pozorom próbna matura wcale nie była tak trudna, jak przewidywaliśmy. Największe zdziwienie
przyniosły wyniki z matematyki - wszyscy zdali egzamin!!! Wśród lepszych wyników znalazł się język angielski,
chociaż średnia klasowa nie zadowalała naszej kochanej Pani Profesor.
Przez te cztery dni mogliśmy odpocząć od szkolnych zajęć i swoją uwagę skupić tylko i wyłącznie na egzaminach.
Jak widać zaowocowało to dobrymi wynikami. Był to jednocześnie czas na integrację klasową, jak i czas na
podejmowanie ważnych decyzji związanych z dalszymi planami na przyszłość, wyborem studiów. Ta forma
egzekwowania wiedzy i umiejętności pozwoliła nam wyciągnąć wnioski. Wiemy, co musimy utrwalić przed
majowymi zmaganiami, przyzwyczajamy się do takiej formy sprawdzenia wiedzy, a jednocześnie uczymy się
panować nad własnymi emocjami. Pozostało już tylko sześć miesięcy, aby się dobrze przygotować się do egzaminu
dojrzałości. Jednak przy systematycznej pracy i pełnej uwadze na lekcjach, bez problemu osiągniemy swój
zamierzony cel.

Oprac.: Kornelia Kozicka, Estera Brzyska z klsy 3A
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III Forum Wychowawcze
3 grudnia br. w naszym „Katoliku”
odbyło się III Forum Wychowawcze.
Tegoroczne motto tego cyklicznego
wydarzenia, które już na stałe wpisało się
w harmonogram pracy Publicznego
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,
zostało zaczerpnięte ze słów powszechnie
znanej piosenki religijnej: „Przyjaźń
to największy dar…”.
Ks. dr Grzegorz Delmanowicz –
dyrektor szkoły, wprowadzając uczestników
w tematykę forum i jego program,
podkreślił, że dla Anny Jenke, która od
10 czerwca patronuje całej społeczności
liceum, przyjaźń była ogromnie ważną sferą
codziennego życia. W ocenie Służebnicy Bożej Bóg powinien być naszym najlepszym przyjacielem. Jemu mamy
się zwierzać ze swoich zmartwień i radości. Jej zdaniem czasu ziemskiego życia nie należy mierzyć stoperami,
czy zegarami, lecz gestami przyjaźni.
K s . p r a ł . M a r i a n B o c h o – p r o b o s z c z P a r a ﬁ i p w. B o ż e g o C i a ł a p r z y K o l e g i a c i e
w Jarosławiu zwrócił uwagę, że przyjaźń jest zwykle deﬁniowana jako serdeczne stosunki oparte na wzajemnej
życzliwości, które nadają życiu ludzkiemu lepszy smak i głębszy sens.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy mgr. Wiesława Pałki
pt. „Znaczenie i rola przyjaźni w budowaniu relacji w rodzinie, klasie i szkole”. Prelegent rozpoczął swoją reﬂeksję
od postawienia dwóch pytań: Czym jest przyjaźń? Kiedy możemy kogoś nazwać swoim przyjacielem? Wyjaśnił,
że dla każdego człowieka odpowiedź na te pytania może oznaczać zupełnie coś innego. Następnie opisał warunki,
w których przyjaźń się rodzi, rozwija i wzrasta. Prelegent podkreślił, że przyjaźń
powinna wyrastać z obustronnej doskonałości i takich wysokich wartości
moralnych, jak: cierpliwość łagodność, wrażliwość. Przyjaźń jest drogą, którą
podąża się razem z innymi. Należy budować ją od podstaw. Trwała przyjaźń łączy
jedynie tych, którzy mają jednakowy cel i te same pragnienia. Ważnymi
elementami, które ją cementują są prawda i pokora. Największym zagrożeniem
dla przyjaźni jest gniew. Wystąpienie zakończyły dla pytania: Co zrobimy
z darem przyjaźni? Czy nie zmarnujemy go, jak wiele innych Bożych darów?
Po zakończeniu prelekcji, młodzież wzięła udział w warsztatach służących
budowaniu wzajemnej integracji. Jedna z grup zauważyła, że przyjaźń daje
poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że to co trudne, łatwiej jest dźwigać wspólnie.
Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii, gdzie izolacja i osamotnienie
to główny problem młodzieży.
Czwartym punktem III Forum Wychowawczego był koncert Zespołu
„Bankruci”. Jego założycielem, przewodnikiem i menadżerem jest ks. Mateusz
Rutkowski.
Ostatnim akordem tegorocznego Forum było ogłoszenie wyników
Konkursu poetyckiego pt. „Przyjaźń niech będzie przez nas realizowana na co
dzień”, który miał przybliżyć uczniom szkół podstawowych powiatu
jarosławskiego i przeworskiego postać Służebnicy Bożej Anny Jenke oraz zachęcić
ich do reﬂeksji nad wartością i znaczeniem przyjaźni w podejściu do Boga
i drugiego człowieka. Konkurs został przygotowany przez nauczyciela języka
polskiego mgr Beatę Bałendo.
Najwyższe miejsca na podium zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej: I miejsce zostało przyznane Fabianowi
Drabikowi za wiersz „Zamówienie przyjaźni”, Paulina Kubal zajęła II miejsce za
wiersz „Ta, która nauczyła kochać”. III miejsce uzyskała Inka Plasło – uczennica Szkoły Podstawowej Sióstr
Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu – za wiersz „Przyjaźń”. Nagrody zostały wręczone
laureatom i wyróżnionym uczestnikom Konkursu poetyckiego przez ks. dr. Grzegorza Delmanowicza.
III Forum Wychowawcze zostało zorganizowane przez Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia oraz rozgłośni archidiecezji przemyskiej „Radio Fara”.
Wydarzenie zostało sﬁnansowane ze środków przewidzianych w budżecie obywatelskim miasta Jarosławia
na 2021 r.

Oprac.: Ewa Jankowska
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Uczniowie wiersze piszą...
Pianino (Uczennica, kl. 2a)
Białe klawisze
Lekko je dotykam
Czarne klawisze
Płynie melodia
Białe krzesełko
Tu kartek parę
i białe pianino
ty grasz melodię
i razem gramy
walczyk dla mamy układamy
zapisuję i gramy
jesteś tam? Pamiętasz?
I teraz idę
Nie ma tu ciebie
I płaczę, i myślę
Tak pusto bez Ciebie
Kiedy było źle
Ty mnie prowadziłaś
A gdy już było dobrze
Zasnęłaś, odeszłaś
I teraz tęsknię
Listów piszę wiele
Wspominam ciebie
To piękne wspomnienie
Białe klawisze
Lekko je dotykam
Czarne klawisze
Gdzieś tam, melodia...

Adolescencja (Oliwia Maga, kl. 2a)
Jesienne barwy przybrał świat.
Nim się obejrzymy do snu będziemy się kłaść.
Jak liście z drzew opadniemy
I do piachu pójdziemy.
Więc człowieku młody na wyżyny życia się wspnij!
Baw! Śmiej się! Żyj!
Nim czas przeminie a kwiaty barwy swe zatracą,
Nim słońce zgaśnie a gwiazdy blask utracą.
Byś człowieku młody na stare lata nie musiał płakać,
Żeś swą młodość zatracił,
Żeś w wirze czasu swą głowę stracił.
Wiosna życia nie trwa wiecznie, a godzina śmierci nieznana ,
Bo tylko w niebie jest zapisana.
Bezkresne lata dwa razy się nie powtórzą , więc pielęgnuj
najpiękniej,
Najpiękniej jak tylko możesz.
Nie przegap szansy , która jest Ci dana ,
Nie zatrać się w przestworzach iluzji
Bo Tyś nie do tego stworzony ,
Lecz do tego by głosić radość na cztery świata strony.

Miłość (Uczennica, kl. 2a)
Miłość dodająca skrzydeł,
Napawająca nas uczuciem nie do opisania,
Wszystko się zmienia,
A my kochamy tak samo
Bo pomimo tego wszystkiego uczucie się rozgałęzia, kwitnie
Pozwala żyć i zapomnieć, przenieść się w miejsce, którego
pragniemy,
o którym marzymy,
W miejsce, w którym jest inaczej
I chociaż ciągle się ranimy to dzięki miłości
Żyjemy i uczymy się żyć
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Jesień (Alicja Bednarz, kl. 2a )
Popękana skóra na moich dłoniach od chłodnego wiatru
nie zniechęca mnie do pozostawiania na moim miejscu
Wiatr plącze moje ułożone włosy ale to nie szkodzi
bo nigdzie się nie śpieszę.
To liście się śpieszą
Spadają z drzew raz za razem tylko po to
Żeby zaraz zostać zdeptane przez czyjąś podeszwę a potem
porwane przez wiatr.
Już nie wrócą
Podobnie jak my - zostawiają za sobą tylko puste miejsce które
prędzej czy później zostanie zastąpione.
Lecz ja tylko obserwuję
Bo żadne moje czyny tego nie zmienią więc po co próbować
Skoro jesień już nadejdzie.

Jesień (Beata Ciećko, kl. 2a)
Jesień idzie przez świat
Kolorowa i ciepła
Liście w barwach słońca
Ścielą się w szumiący dywan
Alejka w słońcu błyszczy
Ruda wiewiórka biegnie
Z zapasem orzechów na zimę
Odleciały już klucze żurawi
Do krajów gdzie będzie słoneczniej
My zostajemy

Oprac.: Beata Ciećko z klasy 2a

FIT-

przepisy
Pani Ani

Mamy naszej uczennicy Amelii Kruk z klasy 3a

DOMOWY DESER „MONTE” Z KASZY JAGLANEJ
SKŁADNIKI (na 2 porcje):
§ 100g kaszy jaglanej
§ 150ml mleka roślinnego (przegotowanego)
§ 50g zmielonych orzechów laskowych
§ 4 łyżki syropu klonowego lub miodu
§ 1,5 łyżki kakao
§ szczypta soli morskiej
§ kilka posiekanych orzechów laskowych
PRZYGOTOWANIE:
1. Kaszę jaglaną uprażyć na suchej patelni, dzięki
czemu nabierze lekko orzechowego smaku.
Następnie przepłukać ją pod bieżącą wodą
i ugotować według instrukcji zawartej na
opakowaniu.
2. Ugotowaną kaszę umieścić w kielichu blendera, dodać mleko, zmielone orzechy, syrop klonowy
lub miód i sól.
3. Wszystko zblendować na gładką masę.
4. Do połowy masy dodać kakao i wymieszać.
5. W miseczce lub szklance umieścić masę kakaową, na to wyłożyć masę jasną i posypać
posiekanymi orzechami.
6. Wstawić do lodówki, gdyż deser najlepiej smakuje, gdy jest schłodzony.

BOUNTY Z 3 SKŁADNIKÓW
SKŁADNIKI:
§ Puszka mleczka kokosowego,
§ ok 300g wiórków kokosowych
§ gorzka czekolada
PRZYGOTOWANIE:
1. Mleczko kokosowe wymieszać z wiórkami.
2. Powstałą "masą" napełnić pojemniczki do robienia
kostek lodu (takie plas kowe) i włożyć do
zamrażarki na noc.
3. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, obtoczyć w niej kostki z wiórków, ułożyć na folii spożywczej
(tej przezroczystej) odstawić do stężenia czekolady i rozmrożenia wiórków.
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CIEKAWOSTKI
Święta Bożego Narodzenia
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„Vigilia” to łacińskie słowo oznaczające czuwanie, oczekiwanie. Polska Wigilia wiele zaczerpnęła ze
zwyczajów pogańskich związanych z obchodem Szczodrych Godów, inaczej – Zimowego Staniasłońca.
Wedle wierzeń słowiańskich, wigilia była ucztą, którą składano duchom w ramach oﬁary.
Na początku wigilię obchodzono w różnym czasie – np. w styczniu, a czasem nawet w maju. Było tak, zanim
zwierzchnicy Kościoła postanowili ustanowić odgórnie 25 grudnia dniem Bożego Narodzenia. W wigilię
Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia w innych krajach mogą mieć miejsce różne święta, na przykład Libia
obchodzi swoje Święto Niepodległości, a Włosi - Święto Siedmiu Ryb.
Co roku w Hiszpanii w święta Bożego Narodzenia odbywa się wielka loteria świąteczna -El Gordo. Konkurs
istnieje od 1812 roku i jest drugą najdłużej organizowaną loterią na świecie. W 2012 roku wygrana
pierwszego stopnia wynosiła 720 milionów euro.
Pierwsza sztuczna choinka została wyprodukowana przez ﬁrmę zajmującą się dystrybucją szczotek
toaletowych. Najwyższy taki wytwór na świecie miał aż 73-metry wysokości. Drzewko postawiono
w 2016 roku w stolicy Sri Lanki.
Najwyższa naturalna choinka mierzyła ponad 67 metrów i została wystawiona w Centrum Handlowym
Northgate w Sea le. Została ona wpisana do Księgi Rekordów Guinness'a.
Najdroższa bombka na świecie, której wykonanie zajęło prawie rok, kosztuje prawie 400 tys. zł. Wykonana
jest z 18-karatowego białego złota, 1500 diamentów oraz 188 czerwonych rubinów.
Pierwsza znana szopka została stworzona w 1224 roku przez świętego Franciszka z Asyżu.
Każdego roku Amerykanie wysyłają blisko trzy miliardy świątecznych kartek z życzeniami. W 1962 roku Stany
Zjednoczone wydały pierwszy świąteczny znaczek pocztowy. Autorem pierwszej kartki bożonarodzeniowej
był brytyjski ilustrator John Callco Horsley. Najdroższa kartka świąteczna została zakupiona na drodze
licytacji za 100 tys. Dolarów.
We Francji dzieci w Wigilię Bożego Narodzenia ustawiają swoje buty przy kominku, ponieważ wierzą, że
Mikołaj napełni je zabawkami i słodyczami. W USA Wigilię dzieci zostawiają
w widocznym miejscu ciasteczka i szklankę mleka dla Mikołaja. W wielu krajach świata popularne jest
również chowanie prezentów do świątecznej skarpety.
W Polsce mówi się, że prezenty przynosi Święty Mikołaj. Robi to przynajmniej na północy, zachodzie, a także
centralnej części naszego kraju. Jednak w Wielkopolsce przynosi je gwiazdor. Na Górnym Śląsku podarki
wręcza Dzieciątko, zaś w Małopolsce Aniołek. Niektóre dzieci odwiedzane są przez Dziadka Mroza lub też
Gwiazdkę.
Przed latami 30-tymi istniało wiele różnych odmian Mikołaja, w różnych kolorach. Obecny wizerunek
brodatego pana w czerwonym stroju zawdzięczamy reklamie Coca-Coli z 1931 roku.
Amerykańscy naukowcy obliczyli, że, aby dostarczyć prezenty w Wigilię każdemu dziecku na Ziemi, Mikołaj
musiałby przebyć 355 miliardów kilometrów, spędzając w każdym domu 0.0002 sekundy, czyli odwiedzić
822 domy na sekundę.
Najpopularniejszy renifer św. Mikołaja, Rudolf, narodził się w 1939 roku. Dom towarowy Montgomery Ward
stworzył Rudolfa Renifera jako sztuczkę marke ngową zachęcającą dzieci do kupowania ich świątecznych
kolorowanek. To wtedy Robert L. May na zlecenie wspomnianej sieci sklepów napisał książkę o przygodach
tego czerwononosego zwierzaka.
Choć zazwyczaj przyjmuje się, że Święty Mikołaj przybywa z bieguna północnego, to do Holandii
(Niderlandów) Sinterklaas (holenderska wersja Mikołaja) przybywa z Hiszpanii. Tam też przy rozdawaniu
prezentów św. Mikołajowi towarzyszy jego sługa, Czarny, który jest odpowiedzialny za zrzucanie prezentów
w kominach swoich odbiorców.
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W Wielkiej Brytanii wręcza się tzw.
Christmas Crakers, czyli kartonowe
rolki z niespodzianką przypominające
kolorowe cukierki. Otwierania się je
w dwie osoby ciągnąc za dwa końce
zawiniątka, co rozrywa prezent.
Zgodnie z jednym z Polskich
przesądów chleb upieczony w Wigilię
nigdy nie będzie pleśniał.
Wigilia w Polsce to uroczysta kolacja,
podczas której tradycją jest 12 dań na
sto l e , co m a sy m b o l i zo wa ć 1 2
apostołów lub też 12 miesięcy. Jest to
dzień postny a dania na stole są
bezmięsne.
W Po l s c e J e szc ze w X I X w i e ku
wierzono, że podczas wieczerzy
wigilijnej można spotkać się z duszami
zmarłych w tym roku osób. Aby móc je
zobaczyć należało wyjść do sieni
i spojrzeć przez dziurkę od klucza w
stronę izby.
Przetrwał również przesąd, że jeśli
w wigilijny poranek pierwszym
gościem w domu będzie młody
chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok.
Istnieje też zwyczaj umieszczania
grosika w jednym uszku w barszczu – temu kto na niego traﬁ będzie przypisywało szczęście
w nadchodzącym roku. Część osób zachowuje także na szczęście łuski
z bożonarodzeniowego karpia.
Zgodnie z wierzeniem o północy w Wigilię zwierzęta przemawiają ludzkim głosem.
Zwyczaj łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń przed wieczerzą wigilijną odnosi się to do
starochrześcijaństwa, kiedy to na ołtarzu składano chleb oﬁarny. Był to symbol miłości i jedności
chrześcijańskiej. Zwyczaj łamania się opłatkiem obecny jest również m.in. na Słowacji, Litwie, Białorusi,
Ukrainie, Czechach i we Włoszech.
Słowo „kolęda” w rzeczywistości oznacza taniec lub pieśń uwielbienia i radości, i były one śpiewane przez
wszystkie cztery pory roku, ale tradycja śpiewania ich tylko na Boże Narodzenie jest jedyną, która
przetrwała. Najbardziej popularną kolędą jest „Cicha noc”, która znana jest na całym świecie. Jest
tłumaczenie jest w ponad 300 językach. Pierwsze wykonanie tej kolędy miało miejsce w kościele św.
Nikolausa w Oberndorﬁe, w Austrii, w Wigilię 1818 roku. Użyto gitary, ponieważ organy kościelne były tak
bardzo zardzewiałe, że nie można było na nich grać.
Dzień po Bożym Narodzeniu, 26 grudnia, to dzień św. Szczepana. Jest to również Dzień Boksu.
24 grudnia 1968 r., czyli w Wigilię, astronauci Bill Anders, Jim Lovell i Frank Borman przeczytali Księgę
Rodzaju, gdy orbitowali wokół księżyca.
W Wigilię 1914 r. podczas I wojny światowej w okopach pomiędzy wojskami brytyjskimi
i niemieckimi doszło do słynnego nieoﬁcjalnego rozejmu bożonarodzeniowego. Wystawiono wtedy
dekoracje, śpiewano kolędy i wymieniano się prezentami.
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Wesołych Świąt!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy całej społeczności szkolnej
zdrowych, spędzonych w gronie rodzinnym świąt.
Aby Państwa serca były napełnione pogodą ducha, spokojem
oraz nadzieją, która nigdy nie umiera.
Niech nie zabraknie płatków śniegu za oknem i ciepłej herbaty w świątecznym kubku.
Życzymy, aby nie brakowało chwil roziskrzonych kolędą i ciepłymi życzeniami.
Sprawmy, aby ten czas stał się czasem odpoczynku i zwolnienia tempa,
które tak bardzo przyspiesza z dnia na dzień. Niech trudne przeżycia tego roku
zostaną powierzone Bogu, a błogosławieństwo Bożego Dzieciątka niech
towarzyszy Nam przez całe życie.
Aby szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe Życzenia spełniały się w każdym momencie.
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