19.12.2012

13

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

Wigilijny wieczór planów
u „komorowianek”

Wigilia ĝwiąt BoĪego Narodzenia nie jest ĞwiĊtem, ale
w polskiej obyczajowoĞci i tradycji jest dniem obchodzonym Ğwiątecznie i powszechnie uwaĪanym za najbardziej
rodzinny dzieĔ w roku.
W WigiliĊ nie naleĪy siĊ káóciü, ale okazywaü sobie
ĪyczliwoĞü.
Nie inaczej byáo w Komorowie, gdzie w sali Domu StraĪaka juĪ po raz piąty Stowarzyszenie Kobiet Wsi Komorów zorganizowaáo spotkanie przy wigilijnym stole. Jak co
roku, na wieczerzĊ przybyáy nie tylko czáonkinie Stowarzyszenia, ale równieĪ goĞcie, a wĞród nich burmistrz Jacek
Ibron, soátys Sáawomir Kmiecik oraz ksiądz proboszcz i
wikariusz.
Zanim wszyscy zasiedli przy stole, zastawionym tradycyjnymi potrawami, przygotowanymi pod czujnym okiem
specjalistki od wszelkich potraw pani Heleny Joks, ksiądz
wikariusz przewodziá modlitwie, po której, áamiąc
siĊ opáatkiem, uczestnicy spotkania skáadali sobie najlepsze Īyczenia.
UroczystoĞü odbywaáa siĊ w prawdziwie
rodzinnej atmosferze. Byáy kolĊdy, przerywane
Īarcikami, anegdotkami; kosztowano kolejnych
potraw, a w makieákach wypatrywano caáego
migdaáa, którego znalezienie uprawniaáo do
otrzymania nagrody. Snuto równieĪ plany dotyczące wioski.
Jak wspominaá proboszcz, przed 74 laty, gdy
byáa wyĞwiĊcana wiejska kapliczka, umieszczona w niej ¿gurka przedstawiaáa Ğw. Rocha, a nie,
jak dzisiaj, MatkĊ Boską. Patronem Komorowa
jest wiĊc Ğw. Roch. W gáowie proboszcza powstaá
zamysá, aby w 75. rocznicĊ ĞwiĊcenia pierwszej

kapliczki nie zmieniaü ¿gurki Matki Boskiej, którą umieszczono w odnowionej kapliczce po wojnie, ale na granicy
Komorowa z Mikstatem, przy starej drodze wybudowaü
nową kapliczkĊ i umieĞciü w niej ¿gurkĊ Ğw. Rocha – w ten
sposób patron wsi powróci na swoje miejsce.
Wybudowanie w tym miejscu kapliczki moĪe przyczyniü siĊ do upiĊkszenia obrzĊdów niektórych Ğwiąt koĞcielnych, a stara droga moĪe staü siĊ drogą procesyjną
podczas uroczystoĞci BoĪego Ciaáa czy patrona para¿i Ğw.
Rocha.
Niedzielny wieczór - 9 grudnia, upáynąá w miáej, Ğwiątecznej juĪ atmosferze.
Niestety, migdaáa nikt nie znalazá, co Ğwiadczy o tym,
Īe dobrych potraw byáo aĪ nadto; nagroda przechodzi na
kolejną uroczystoĞü.
(jot)

Kredyty
świąteczne

t PGFSUBXJFMVCBOLØX
t EFDZ[KBXNJOVU
t NJOJNVNGPSNBMOPǴDJ
MULTIKA Market Finansowy
Ostrzeszów, ul. Powstańców Wlkp. 16
(wejście od ul. Przesmyk)

tel. 62 333 53 03, 534 533 535
www.multikaostrzeszow.pl

