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"Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkich twarzy"
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Życzenia od Pani Dyrektor i Pracowników DPS
DRODZY MIESZKAŃCY!
Dzisiaj się cieszymy Bożym Narodzeniem,
Gdyż Boże Dzieciątko przynosi zbawienie!
Daje nam swój pokój i uczy miłości.
Przez Jego prostotę i do Nieba prościej…
Niech niebo dobroci będzie w sercach naszych,
Pomagajmy sobie, życzliwością darzmy,
Bo w czynie miłości i przez dobre słowo,
Jezus – Boże Dziecię – rodzi się na nowo…
Wszelkiego dobra podczas przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz
samych radości w Nowym 2018 Roku, życzy Dyrekcja wraz z
Pracownikami Domu Pomocy Społecznej!
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Bożonarodzeniowa Choinka
Zwyczaj ubierania choinki na Boże Narodzenie przybył do
Polski z Niemiec na przełomie XVIII i XIX wieku. Ubieranie
drzewka na te magiczne święta stało się jego
nieodłącznym elementem. Zwyczaj ten najpierw zagościł
w miastach, na wsiach ludzie długo wierni byli
tzw. „ podłaźniczkom”, czyli uciętym gałęziom
podwieszanym pod sufitem, na których wieszano
ozdoby, później pojawiły się one na choince.

Choinkowe ozdoby posiadają swoją symbolikę:

Jabłka: mają zapewnić zdrowie
Orzechy: przynoszą dobrobyt
Łańcuchy: wzmacniają więzi.
Światełka: bronią przed ciemnościami i złem.
Gwiazda betlejemska: pomaga w powrotach do domu.
Dzwoneczki: dobra nowina i radość.

Źródło:http://muratordom.pl/wnetrza/wnetrza-od-swieta/choinkowatradycja,76_2882.html

Z Życia Naszego Domu
Jubileusz
Wspaniały jubileusz i niezwykłe wydarzanie było udziałem naszego
Domu. Dwoje naszych mieszkańców, małżonków obchodziło kamienne
gody, czyli 70 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Odbyła się z tej
okazji uroczysta Msza Święta z błogosławieństwem dla małżonków.
Jak ślub to i wesele, podczas którego Jubilaci oraz zaproszeni goście
wyśmienicie się bawili.

Koncert
Kolejny raz mieliśmy okazję uczestniczyć w Koncercie Patriotycznym w
kaplicy naszego Domu. Tym razem śpiewała dla nas pani Dorota
Helbin, której akompaniowała pani prof. Małgorzata Westrych.
Wzruszający występ i cudowny śpiew artystki zmobilizował obecnych
do wspólnego śpiewania znanych i lubianych pieśni patriotycznych.

Listopadowy Dzień Mydlany
Dzień Mydlany w naszym Domu został zorganizowany już po raz drugi.
Podczas tychże warsztatów mieszkańcy tworzyli swoje malutkie dzieła,
mydełka. Przeróżne kształty, kolory i zapachy - dobrane według
indywidualnych gustów i upodobań. Zajęcia te cieszą się dużym
zainteresowaniem, dlatego będą odbywały się cyklicznie, następne
planujemy w lutym tuż przed walentynkami ;)

Magiczny występ
Odwiedził nas niezwykły Gość, był nim młody mężczyzna o
niebanalnym hobby. Pan Ihar przyjechał do nas z "magicznym"
pokazem żonglerskim. Żonglował szklanymi kulami, które w jego
dłoniach wirowały niczym w powietrzu tańczące bańki mydlane.
Wszyscy byliśmy oczarowani umiejętnościami naszego Gościa oraz
pięknem i estetyką samego występu. Po pokazie Pan Ihar poprowadził
dla nas warsztaty, podczas których staraliśmy się nauczyć sztuki
żonglerstwa. W powietrzu unosiła się aura magii i tajemniczości...
Prowadzący jest znany jako uczestnik programu telewizyjnego " Mam
Talent". Pan Ihar przeszedł do półfinału!! Dziękujemy za cudowny
występ i życzymy wygranej w programie.

Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
Są w życiu chwile, kiedy w naszych sercach budzi się silna potrzeba
okazywania swojego patriotyzmu. Tak było u nas w pewien piątek,
podczas wspólnego przeżywania Święta Niepodległości. Pan profesor
Lucjan Orzech wykonał dla nas podniosły koncert skrzypcowy, podczas
którego grał najpiękniejsze utwory patriotyczne. Utwory, które
przywoływały wspomnienia, wzruszenie oraz wzmacniały poczucie
dumy z bycia Polakami.

Mikołajki
Był u nas Święty Mikołaj z workiem prezentów !!!!
Nie brakowało też aniołów, diabła, reniferów i elfów, którzy pomagali
Mikołajowi rozdawać paczki:). Święty rozdawał prezenty, a my
przygotowaliśmy dla Niego wiele zimowych piosenek, zachęcając żeby
wrócił do nas za rok.

Święty Mikołaj

Boże Narodzenie ma w sobie magię, jest to wyjątkowy czas, podczas
którego większość z nas wraca wspomnieniami do dziecinnych lat.
Dlatego zapraszamy do przeczytania paru słów o Świętym Mikołaju.
Poniższy tekst nie będzie dla Państwa czymś nowym, ale myślę, że
każdy z przyjemnością przeczyta o dobrym staruszku, który wywołuje
uśmiech.
Święty Mikołaj
Starszy mężczyzna z białą, gęstą brodą ubrany w czerwony strój.
Według legend podczas Bożego Narodzenia rozwozi swymi saniami,
ciągniętymi przez renifery prezenty. Według różnych wersji mieszka w
Laponii lub na Biegunie północnym. W Polsce jak i w większości Europy
tzw. mikołajki obchodzimy 6 grudnia, jest to wspomnienie biskupa Miry,
który właśnie tego dnia rankiem rozdawał dzieciom prezenty.
Lokalne odpowiedniki Świętego Mikołaja:
- W Rosji - Dziadek Mróz
- W Wielkopolsce, na Kujawach, na Pałukach, na Kaszubach i na
Pomorzu Zachodnim -Gwiazdor
- W Małopolsce -prezenty pod choinką przynosi Aniołek, 6 grudnia
prezenty przynosi święty Mikołaj.
- Na Górnym Śląsku i w Czechach- prezenty pod choinkę przynosi
Dzieciątko. Święty Mikołaj przychodzi 6 grudnia.
- Na Dolnym Śląsku -prezenty w Boże Narodzenie przynosi Gwiazdka.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Miko%C5%82aj_(kultura_masowa)

BOŻE NARODZENIE NA PODHALU
czyli jak to onegdaj bywało...

Mimo całego przedświątecznego szału, jaki nas od
pewnego czasu ogarnia co rok w grudniu, chcemy przeżywać te święta
w atmosferze spokojnej, radosnej, rodzinnej... Każdy czuje, że to dzień
„bardzo ciepły, choć

grudniowy”, kiedy mogą dziać się niezwykłe,

dobre rzeczy.
Moc tego cudownego dnia szczególnie wyraziście
odczuwali, a i nadal odczuwają górale „spod samiućkich Tater”. Oto
kilka ciekawych wspomnień najstarszych górali z rejonu Spisza:
W Wigilię zawsze było dużo pracy. Kobiety były zajęte
pieczeniem, mężczyźni zaś przygotowywaniem drewna na opał, sieczki
dla bydła, aby nie pracować w święta. W Wigilię nikt nie pożyczał. Jeśli
przyszła kobieta z pustym naczyniem w zamiarze pożyczenia, uważano
ją za czarownicę. W ogóle najlepiej było, gdy jako pierwszy tego dnia
dom nawiedził mężczyzna. Cały dzień nic się nie jadło, czekając na
najsmaczniejsze potrawy wigilijne. Kobiety, które wyrabiały ciasto na
baby drożdżowe, wychodziły z rękami zalepionymi ciastem do ogrodu i
obejmowały drzewa owocowe, by dobrze rodziły. Dzieci nie mogły
podkradać rodzynek, bo to wróżyło chorobę z krostami w ciągu
nadchodzącego roku. Przy wigilijnym stole należało siedzieć od
początku do końca, nie wolno było odchodzić w czasie wieczerzy. W

przeciwnym razie zwiastowało to nieurodzaj w polu. Każda osoba
również pilnowała, aby widzieć swój cień w czasie posiłku, bo inaczej
wróżyło to śmierć do roku. Bardzo ważna była ilość osób w czasie
spożywania wieczerzy, musiało być do pary.
Na stół wigilijny pod obrus sypano garść jęczmienia lub owsa, pod stół
zaś dawano siano – symbol miejsca, gdzie narodził się Jezus. Przed
wieczerzą wszyscy dzielili się opłatkiem życząc sobie dobrego zdrowia i
długiego życia.
Potrawy wigilijne na góralskim stole były postne, jałowe. Gotowano
zwykle fasolę, kapustę, kluski, rybę i kompot z suszonych śliwek.
Wszyscy jedli z jednej miski, która stała pośrodku, koniecznie na dużym
opłatku. Zadaniem gospodyni było bacznie obserwować, czy po
zjedzeniu dania do miski przykleił się opłatek, czy też nie. Kiedy opłatek
przylgnął do naczynia – zwiastowało to urodzaj tej potrawy w
nadchodzącym roku. Z każdej potrawy wigilijnej gospodarz odkładał po
trzy łyżki dla bydła. W ten sposób podkreślano, jak ważna rolę pełnią
zwierzęta w gospodarstwie. Bydło po spożyciu wigilijnych smakołyków,
miało zaraz przemawiać ludzkim głosem, o czym zaświadczał zawsze
gospodarz.
Po wieczerzy panny wybiegały do ogrodu, potrząsały płotem i
nasłuchiwały, z której strony pies zaszczekał, z tej to strony miał być jej
przyszły mąż. Kawalerzy (Parobcy) natomiast chodzili „po śpiewonce”
od domu do domu i śpiewali kolędy, a co odważniejsi i z większą
fantazją odgrywali scenki rodzajowe na tą okoliczność. Główne postaci z

tego obrazka to : baca, dwóch juhasów, żyd i „turoń” czyli przebrany w
skórę barana „parobek”, który dokazywał ochoczo przy śpiewach
towarzyszących mu aktorów. Turoń zadziorny bywał zwłaszcza dla
panien. Przedstawienie zawsze wzbudzało wesołość i ogólną radość. Za
występ parobcy otrzymywali drobne datki. A po występach wszyscy
udawali się uroczyście na Mszę Pasterską. Powrót z kościoła
rozpoczynał czas wielkiego świętowania. Wchodząc po „Pasterce” do
domu najstarszy członek rodziny składał świąteczne powinszowania:

„ Na scynście, na zdrowie,
na to Boze Narodzynie,
aby my się mogli docekać
drugiego Bozego Narodzynia.
We scynściu, we zdrowiu,
przy dobrym pokoju,
mnijsych grzychaf, wiynksyf radościaf,
hojnijsyf, a urodzajnisyf rokaf
jako my przezyli.
Nief bedzie pofolony Jezus Krystus!”

Czego i ja wszystkim życzę.
UKB

Świąteczny Przepiśnik Pani Eli
Makowiec
Ciasto:
50 dkg mąki
1 szklanka mleka
5 dkg drożdży
15 dkg cukru
4 żółtka
½ kostki margaryny
Nadzienie makowe:
50 dkg maku
5 dkg masła
1 łyżka miodu
2 białka
5 dkg orzechów + rodzynki + cukier
Przygotowanie:
Przygotować rozczyn z drożdży ( 1 łyżka mleka + 1 łyżka cukru). Gdy
wyrośnie dodać do mąki. Żółtka utrzeć z cukrem, dodać do mąki
dolewając w miarę potrzeby ciepłe mleko – wyrobić ciasto. Pod koniec

wlać stopiony tłuszcz. Mak należy sparzyć w przeddzień pieczenia
ciasta!!!!!. Przepuszczamy go trzykrotnie przez maszynkę i wkładamy
do naczynia ze stopionym tłuszczem. Podgrzewamy dodając bakalie +
cukier , gdy ostygnie dodajemy również piane z białek. Z wyrobionego
ciasta uformować dwa prostokątne placki, posmarować makiem,
zwinąć i ułożyć w blachach. Gdy ciasto wyrośnie posmarować je
białkiem i wstawić do pieca.

Piernik
2 jajka ( białka ubić)
6 dużych jabłek
1 szklanka cukru
1 szklanka oliwy
1 szklanka orzechów
1 łyżeczkę sody oczyszczonej
2 duże szklanki mąki

Wiersze napisane przez mieszkańców na zajęciach

Wierszo-Praska
BY BETLEJEM BYŁO W NAS
Cisza… niech jej nikt nie zagłusza,
Chyba że Betlejemska Dziecina…
Anioł biegnie z pośpiechem z choinką pod pachą,
By zdążyć przed pasterzami do groty betlejemskiej.
A ja przed telewizorem, niby przed szopką,
Też oczekuję radosnej nowiny…
Czy i do mnie On przyjdzie?
A jeśli – czy Go rozpoznam?
A może wraz z telewizorem wyłączyć swój egoizm…
Zrobić zabawkę Bożej Dziecinie – niech się cieszy.
Uśmiechnąć się do Anioła Stróża – on zawsze przy nas stoi.
A może go wyręczyć , niech sobie odpocznie.
Święty Franciszku, zauroczony cudem Bożego Przyjścia,
We włoskim Greccio zbudowałeś szopkę,
Dając nam przykład Kim się zachwycać.
Widziałeś Boga w każdym skrzywdzonym…
Powtarzam po Tobie słowa Twej modlitwy:
„Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,

Gdzie nienawiść – pozwól siać miłość,
Gdzie zwątpienie – wiarę.
Albowiem dając - otrzymujemy,
Przebaczając – zyskujemy przebaczenie,
A umierając – rodzimy się do Nowego życia”.
Tam będzie kolejne Boże Narodzenie.

Autorzy: Uczestnicy terapii zajęciowej.

