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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Narodziła się MIŁOŚÆ
Biały obrus, choinka, świece i opłatek kruchy jak nasze życie… Święta
Bożego Narodzenia. Jaka tkliwość i
ciepło ogarnia nas na wspomnienie
tych zaledwie trzech dni w roku. W
oczach stają poprzednie Wigilie, kiedy
drżącymi ze wzruszenia dłońmi łamaliśmy delikatny opłatek, dzieląc się nim,
jak szczęściem, z tymi, których kochamy.
Pamiętamy łzę, którą dyskretnie
ocieraliśmy z policzka, by nie rozczulić się zbyt mocno. Wspominamy tych,
których teraz już nie ma i nie zasiądą z
nami do wieczerzy. Wierzymy jednak,
że gdzieś, z tamtego świata, patrzą na
nas i odczuwamy ich obecność na pozornie pustym miejscu przy stole.
Przypominamy sobie też, niestety, i
te święta, kiedy nasze emocje nie wytrzymywały i rozgniewaliśmy się właściwie zupełnie bez powodu, warząc
tym samym nastrój pokoju, zamyślenia i miłości. I robi nam się wtedy tak
ciężko na sercu…
Za kilka dni znów powtórzy się ten
magiczny czas. Postarajmy się, by nic
nie zmąciło chwil, które póŸniej jak najwspanialszy sen powracają w naszych
wspomnieniach. Zaprośmy na święta

starych rodziców, o których zapominamy w pośpiechu dnia codziennego
- jest jeszcze czas, zaprośmy samotnych krewnych, samotnego sąsiada… Tylko wtedy odczujemy, że cud
narodzenia Bożej Dzieciny staje się
namacalnie, obdarujmy się nim bez
uprzedzeń, z miłością do każdego i do
wszystkich.
Tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że narodziła się MIŁOŚÆ.
¯yczę Państwu ciepłych, serdecznych, radosnych Świąt!
Jolanta Szmatuła

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
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Świąteczna atmosfera powinna być
przyjemna, ludzie powinni się radować,
a nie smucić. W mojej rodzinie taka
przyjemna atmosfera panuje. Ja także
staram się do tego przyczyniać. Ważne jest, by na Święta zaprosić najbliższych, pogościć się troszkę, podzielić
się wszystkimi problemami, porozmawiać, a kiedy jest trudno, bo na przykład brakuje pieniędzy, trzeba mieć nadzieję, że będzie lepiej i wspierać się w
tej nadziei. Obiecywali, że będzie lepiej,
ale jakoś tego lepszego nie widać. Moja
rodzina się przyzwyczaiła do tego, że
w czasie Świąt rozmawiamy też o trudnych sprawach, to nie psuje świątecznego nastroju. Ważne jest, by na Święta przyjeżdżały dzieci, wnuki – to jest
podstawa dobrej atmosfery. Szkoda, że
czasami brakuje pieniędzy na prezenty
dla najbliższych, ale trzeba żyć nadzieją, że będzie lepiej, że to się zmieni. Nastrój Świąt tworzą też oczywiście takie
rzeczy jak choinka, pasterka, bez tego
Święta byłyby bardzo smutne.

Święta powinno się spędzać z rodziną, powinno być spokojnie, miło, powinniśmy dbać o to, żeby nie było żadnych konfliktów. Święta uprzyjemniają
te wszystkie rzeczy, w poszukiwaniu
których już teraz krążymy po mieście.
Wszyscy domownicy powinni uczestniczyć w przygotowaniach świątecznych.
Najważniejszy jest oczywiście duchowy
wymiar Świąt. Nie można zapomnieć o
tym, żeby jeszcze przed Bożym Narodzeniem przystąpić do sakramentów i
w tym duchu spędzać Święta. Ten wymiar Świąt liczy się najbardziej. Jeśli
zbytnio skupimy się na materialnej stronie, wtedy możemy zapomnieć, co stanowi istotę świąt Bożego Narodzenia.
Powinniśmy kontrolować te wszystkie
nasze przedświąteczne eskapady i zachować umiar, jeśli chodzi o organizowanie materialnej strony Świąt. Trzeba
raczej zadbać o to, żeby rzeczywiście
wyjść w stronę drugiego człowieka,
pomyśleć o tych, którzy są w gorszej
sytuacji niż my.

Pierwsze skojarzenia, jakie nasuwają
mi się, gdy mówimy o świątecznej atmosferze, to rodzina, choinka, kolacja.
Spędzam Święta z najbliższą rodziną,
wspólnie ubieramy choinkę, śpiewamy
kolędy. Bark tradycyjnych elementów
tych Świąt na pewno wpłynąłby niekorzystnie na nastrój. Staramy się przestrzegać tradycji.
Na co dzień każdy jest zagoniony, zabiegany, a w Święta można być razem z
najbliższymi i to jest właśnie istota tej
niepowtarzalnej, niezwykłej świątecznej
atmosfery. Można wreszcie być długo
razem, nikt się nigdzie nie spieszy. Każde święta są wyjątkowe, a jednocześnie
bardzo do siebie podobne. Jedynie kiedy byłem wojsku, moje Święta wyglądały inaczej, czułem się samotny i wtedy
brakowało mi bardzo rodzinnej atmosfery. Kiedy człowiek jest sam właśnie w
okresie świąt Bożego Narodzenia, wtedy szczególne docenia rodzinę, wspólne
spędzanie Świąt. Natomiast kiedy jest
się wciąż razem, czasami się tego nie
docenia.

Podstawą świątecznej atmosfery jest rodzina. W naszej rodzinie jest taka tradycja,
że razem z mamą i siostrą przygotowujemy
świąteczne dania i to kojarzy mi się najbardziej ze świąteczną atmosferą – właśnie te
przygotowania. Wszyscy, poza tatą, w tym
uczestniczą, tata tylko przywozi karpia, a
czasem, jak ma ochotę, to go oskrobie. W
same Święta ważna jest wspólna wigilia,
później wspólne rozpakowywanie prezentów, rozmowy, słuchanie kolęd, kiedy byliśmy młodsi (ja i moje rodzeństwo), śpiewaliśmy kolędy, teraz tylko słuchamy, nie wiem
czemu, jakoś to zanikło. Może warto byłoby
wznowić tę tradycję. Prezenty też oczywiście
każdy dostaje. Najbardziej dotkliwa w czasie
Świąt byłaby nieobecność kogoś z rodziny.
Zdziwiłbym się też bardzo, gdyby któregoś
roku moja starsza siostra nie zadzwoniła do
mnie krótko przed świętami, bym przyjechał
robić pierogi. Tradycją już jest, że wieczór
przegadujemy, a o północy zabieramy się do
pracy i przygotowujemy pierogi przez całą
noc. Jest ich naprawdę dużo.
Świąteczną atmosferę może popsuć kłótnia, nieporozumienia. Dotychczas nam się
udawało i w czasie Świąt nikt z nikim się nie
pokłócił.
Dodam jeszcze, ze każdego roku coraz
więcej obowiązków spada na dzieci, ja bardzo lubię gotować, więc dla mnie nie jest to
takie złe.

Ze Świętami kojarzy mi się choinka,
zapachy unoszące się w domu, zapachy
ciasta, prezenty, rodzinna atmosfera. A
z rzeczy pozamaterialnych - na pewno
miłość, bliskość, serdeczność. W czasie Świąt staram się jak najwięcej czasu spędzać z rodziną, z najbliższymi, z
przyjaciółmi, staram się zapomnieć o
urazach, przykrych sprawach i skupić
się na tych kilku dniach, kiedy można
w całości poświęcić czas rodzinie. W
czasie Świąt łatwiej nam zapomnieć o
nieporozumieniach, ponieważ właśnie
wtedy dzieje się tyle ważnych rzeczy.
Jeśli ktoś nie potrafi wybaczyć, zapomnieć i chowa urazę, wtedy nastrój
Świąt już nie jest taki wspaniały. Symbolika, tradycje świąteczne nie są bez
znaczenia dla atmosfery, ale najważniejsza jest istota Świąt – narodzenie
Chrystusa i na tym powinniśmy przede
wszystkim się skupiać. Wszystkie
święta Bożego Narodzenia wspominam
bardzo miło i ciepło, ale najbardziej
utkwiły mi w pamięci Święta z mojego
dzieciństwa. Dziś moja radość ze Świąt
jest taka sama, ale już inaczej je postrzegam, nie gorzej, tylko inaczej.

