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wszystkim Czytelnikom
życzy redakcja Świetlika.

Kochani Świelikowcy!
Witamy w numerze Bożonarodzeniowym. Mamy nadzieję, że nasze artykuły wprowadzą Was w radosny
nastrój tych najbardziej lubianych przez wszystkich
świąt. Życzymy miłej lektury!

Betlejem – miejsce narodzin Jezusa.
Większość ludzi zadaje sobie pytanie: dlaczego Betlejem?
Gdy Anioł przybył do domu Maryi w Nazarecie była ona już formalnie uważana za żonę Józefa.
Małżeństwo w Izraelu zaczynało się z chwilą zaręczyn, choć narzeczeni
jeszcze nie mieszkali razem. Po upływie roku narzeczeństwa następowało
uroczyste przeprowadzenie panny młodej do domu pana młodego oraz
miał miejsce ślub. W momencie zwiastowania Maryja była zaręczona z
Józefem i dlatego uważano Ją z żonę Józefa choć jeszcze razem nie mieszkali.
Józef pochodził z rodu Dawida. Betlejem było miastem należącym
do tego rodu. Józef mieszkał jednak w Nazarecie, gdzie pracował jako cieśla. Kiedy okazało się, że Maryja spodziewa się dziecka zanim zamieszkali
razem, Józef zastanawiał się jak ma postąpić. Wtedy Anioł objawił mu, że
choć Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego, to jednak on, jako potomek Dawida, ma do spełnienia niezwykle ważną misję. Ma najpierw
wprowadzić Maryję do swego domu, następnie przyjąć Jej dziecko za swoje, poddać Je obrzezaniu i nadać Mu imię Jezus.
W czasie, gdy zbliżał się dla Maryi czas rozwiązania cesarz August
wydał dekret zarządzający spis ludności zamieszkującej Cesarstwo Rzymskie. Każdy mężczyzna musiał wraz z
całą swoją rodziną udać się do miasta, z
którego pochodził. Józef jako potomek
rodu Dawida musiał udać się do Betlejem zabierając ze sobą swoją żonę.
Z Ewangelii wg św. Łukasza
wiemy, że Jezus urodził się w Betlejem.
Tak nazywa się stare kananejskie miasto
pierwotnie zwane Efrata. Leży ono 7 km
na południowy zachód od Jerozolimy.
Miasto to należało do pokolenia Judy.

W tym mieście urodził się król Dawid – przodek Józefa (porównaj Mt 1, 116). Betlejem było, więc rodzinnym miastem Józefa, który musiał właśnie
tam się udać wraz z Maryją, aby poddać się spisowi ludności. Dlatego choć
Maryja była bliska rozwiązania wyruszyli z Nazaretu, w którym mieszkali
do Betlejem.
Już prorocy zapowiadali, że Zbawiciel narodzi się właśnie w tym
mieście. Prorok Micheasz tak zapowiada narodzenie Jezusa: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie
Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od
dni wieczności.” Mi 5,1. To proroctwo zacytowali Herodowi kapłani, którzy po przybyciu mędrców ze Wschodu sprawdzali dla niego gdzie ma się
narodzić Mesjasz.
Betlejem – w języku hebrajskim Betlehem znaczy „dom chleba”
(hebr. bet – dom, lehem – chleb). Jak wiemy z Ewangelii Pan Jezus mówi
o sobie „Ja jestem Chlebem Żywym” (J 6, 35). Podczas każdej Eucharystii
przyjmujemy Ciało Chrystusa pod postacią Chleba. Możemy, więc przypuszczać, że już nazwa miasta, w którym urodził się Pan Jezus była nawiązaniem do Eucharystii.
Inne wyjaśnienie nazwy Betlejem mówi, że to „Bet – dom, Lahmu
– pogańskie bóstwo światła”. Czyli Betlejem to „dom światła”. Kiedy Maryja i Józef ofiarowywali Jezusa w świątyni starzec Symeon nazwał Go
„światło na oświecenie pogan” (Łk 2, 32). Jezus przychodząc na świat
rozprasza ciemności grzechu i prowadzi ludzi do Boga. Dlatego został nazwany światłem na oświecenie pogan. To także może wskazywać na to, że
od początku Betlejem było miastem, w którym miał się narodzić Mesjasz.
Betlejem jest domem Jezusa - Światła na oświecenie pogan.
Nazwa miasta wskazuje na to, kim będzie to Dziecię zrodzone w
tak ubogich warunkach. „Dom
chleba” – „dom Jezusa”, bo
Jezus jest Chlebem Żywym,
który zstąpił z nieba. „Dom
światła” – „dom Jezusa”, bo
Jezus przychodząc na świat
rozświetlił mroki grzechu. Czy
to wystarczające wyjaśnienia,
dlaczego Jezus urodził się w
Betlejem? Oceńcie sami drodzy
Czytelnicy.
Miejsce narodzin Jezusa oznaczone srebrną gwiazdą.

Historia Betlejem
Betlejem jest ośrodkiem kultu religijnego chrześcijan i miejscem
pielgrzymek. W 2012 roku odkryto bullę z okresu Pierwszej Świątyni na
której wymieniona jest nazwa Betlejem. Pierwotnie Betlejem nazywano Efrata o czym donosi Księga Rodzaju. Z Betlejem pochodzili Elimelek,
jego żona, Noemi, oraz ich synowie. Jego mieszkańcem był również Boaz.
Nazywane było również Betlejem Efrata lub Betlejem w Judzie – dla odróżnienia drugiej miejscowości o tej samej nazwie. Po narodzinach Jezusa
na rozkaz króla Heroda zamordowani zostali wszyscy chłopcy w Betlejem
i okolicy, mający dwa lata lub mniej. Już w II w. wspomniał o tym Justyn
Męczennik.
W latach 132-135 Grotę
Narodzenia odbudowano jako
rzymską świątynię Adonisa. W
326 roku Konstantyn Wielki
dzięki fundacji swej matki św.
Heleny zbudował nad grotą
narodzenia Bazylikę Narodzenia Pańskiego. W 529 r. miasto
zostało zniszczone przez Samarytan. W 550 roku Bazylika
została
przebudowana
przez Justyniana I Wielkiego, a
w 614 roku do Betlejem weszli
Persowie, a od 637 kalif Omar,
który obok kościoła wybudował meczet.
W 1099 roku Betlejem
zajęli krzyżowcy, z bazyliki usunięto greckich duchownych, miasto otoczono murem, a w XII wieku bazylika została rozbudowana
przez krzyżowców. W latach 1187-1229 miasto ponownie znalazło się w
rękach muzułmanów, w 1250 zburzono mury miejskie, Grota Narodzenia przeszła pod wspólną kontrole prawosławnych, katolików i Ormian, a
obecnie pod kontrole prawosławnej cerkwi greckiej i katolików.
Sabina Smentek, Andżelika Sawicka

Według polskiej tradycji na wigilijnym stole powinno być 12 potraw. Ma to symbolizować 12 apostołów wybranych przez Jezusa. W naszym kraju jest 16 regionów. Każdy z nich ma swoje tradycyjne potrawy
wigilijne. Jednym z nich jest Wielkopolska. O potrawach wigilijnych w
tym regionie rozmawiamy z Panią
Ewą Chocieszyńską, mieszkanką
Grodziska Wielkopolskiego:
-Co jest głównym składnikiem potraw wigilijnych w Pani stronach?
-Ryba. W poznańskim na wigilię
podaje się tak jak w całym naszym
kraju rybę w różnych postaciach.
-Dobrze, ryba jako tradycyjne postne danie, jest najczęściej podawana
w wigilię. Ale jaka ryba?
-Karp, dorsz i śledź.
-Czy na świątecznym stole jest więcej słodkich dań? Czy może wręcz odwrotnie?
-Więcej jest zdecydowanie zwykłych dań. U nas dania słodkie są przyprawione masą makową z miodem i bakaliami.
-Gdybyśmy teraz zasiedli do kolacji wigilijnej co byłoby na stole?
-Kapusta z grzybami, karp smażony z pieczarkami, śledź w oleju naturalnym, śledź w śmietanie, ryba po grecku, śledź w śmietanie, dorsz w pomidorach, zupa rybna po wielkopolsku, kluski z makiem (makiełki), kluski w
oleju lnianym (naturalnym), karp w galarecie, kompot z suszonych owoców. Wszystkie podane potrawy przygotowywane są na wzór receptur
Staropolskich Wielkopolan.
-A, które z tych dań lubi Pani najbardziej?
-Kapustę z grzybami i karp z pieczarkami. Są przepyszne.
-Dziękuję serdecznie i życzę Pani smacznych i szczęśliwych świąt!
Pani Ewa udostępniła nam przepis na słodkie makiełki:
Składniki:
 Makaron, najlepiej własnej roboty,
 Masa makowa
 Sposób przygotowania:

Ugotować makaron. Na boku przygotować mak. Zmielić, dodając zaparzone rodzynki i wymieszać z naturalnym miodem. Tak przygotowaną
masę dodać do ugotowanego makaronu i dokładnie wymieszać. Najlepiej podać kiedy są jeszcze ciepłe.
Życzymy wszystkim smacznego. I
pamiętajcie. Warto poznawać potrawy i tradycje innych ludzi, ponieważ
możemy wtedy lepiej poznać ich historię, kulturę, a przede wszystkim ich
samych.
Magdalena Polakowska

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego rękę - jest Boże Narodzenie …
Zawsze, kiedy milkniesz, by wysłuchać innych, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności – jest Boże Narodzenie …
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei tym,
którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa – jest Boże Narodzenie …
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość – jest Boże Narodzenie …
Zawsze, kiedy sam, nie mając wiele,
potrafisz dzielić się z innymi i obdarzasz ich radością - jest Boże Narodzenie …
Zawsze, kiedy czynisz swoje serce bezpiecznym domem dla przestraszonych,
utrudzonych, odepchniętych i wzgardzonych - jest Boże Narodzenie …
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie - zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.

ROK WIARY 2012-2013
Rok wiary to okres który rozpoczął
się w kościele katolickim 11 października
2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy w
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. W
dzień rozpoczęcia mija także 20 lat od opublikowania przez błogosławionego Jana
Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego.
W założeniu papieża rok wiary ma być zaproszeniem do nowego nawrócenia do Chry-

stusa oraz zaangażowania misyjnego na rzecz upowszechniania
wiary
chrześcijańskiej(ewangelizacji). Powinien
również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego
odkrywania i studiowania podstawo
wo-

wych treści wiary, które znajdują się w
Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem
wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych,
którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan.
Magdalena Polakowska

BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: Papież rodziny. Nagrodę wylosowała: Gabriela Kruszyńska z kl.VI C. Rozwiązania tej krzyżówki należy złożyć u katechetów do 5 stycznia 2013.
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1.Pasterze znaleźli Józefa , Maryję i ……………. (Łk 2,16)
2.Jak miała na imię matka Ezechiasza ? (2Krn 29,1)
3.Kto chciał zabić Jana Chrzciciela ? (Mt 14,1-5)
4.Jaki król kazał ulać posąg ze złota? (Dn 3,1)
5.Jego synowie urodzili się w Hebronie? (1Krn 3,1)
6.Przez trzy lata nie było wojny między Aramem a …………. (1Krl 22,1)
7.Pan odezwał się do niego wśród burzy-wichru. (Hi 38,1)
8.Do kogo wołali Izraelici (Jdt 7,19)
9.Niewidomy żebrak, którego uzdrowił Jezus (Mk 10,46-52)
10.Dokąd rzemieślnicy mieli zawieźć drzewo wycięte w Libanie? (2Krn 2,15)
11. Po której stronie Hemana stał jego rodak Asaf, syn Berekiasza ? (1Krn 6,24)
12. Jaki naród miał zostać zgładzony ? (Est 3,7)
13.Do jakiego narzędzia podszedł Eleazar ? (2Mch 6,28)
14. Jak nazywał się mąż Judyty ? (Jdt 8,2)
15.Imię najwyższego kapłana, który oskarżał św. Pawła (Dz 24,1)
Agata Majkut, Katarzyna Pietrzyk

