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Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia oraz pogody
w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania
Pańskiego oraz smacznego
Święconego w gronie najbliższych osób
życzy
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Dyrektor
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z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
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Zdrowych, wesołych
Świąt Wielkanocnych
smacznego jajka, dużo słodyczy
żeby te święta były radosne
Swym Czytelnikom - Redakcja życzy

Felieton
Prolog naszej Gazetki jest tym razem smutny. 25.12.2016r.
pożegnaliśmy na zawsze naszego kolegę Jerzego Gusarowa. Przebywał
w DPS od 26.04.1999r. do 25.12.2016r. W czasie pobytu w naszym Domu
pełnił następujące funkcje:
- Przewodniczącego Rady Mieszkańców w DPS w Leśnicy;
- Redaktora Naczelnego Biuletynu „Echo Domu”
- Terapeuty Grupy AA Gminnego Klubu w Leśnicy.
- Założyciela i prowadzącego chórek w Domu Pomocy Społecznej w Leśnicy.
Był osobą bardzo aktywną w naszym Domu i w środowisku lokalnym, lecz choroba
uniemożliwiła mu dalszą działalność. Zmarł w szpitalu w Strzelcach Opolskich w wieku 80 lat.
Po odprawieniu Mszy Św. żałobnej w naszej kaplicy, został pochowany 30.12.2016r. na
tutejszym cmentarzu. W ostatniej drodze towarzyszyli mu m.in.: delegacja mieszkańców
i personelu naszego Domu, Pani Krystyna Kowalska – psychoterapeutka ze Strzelec Op.,
delegacja mieszkańców z DPS w Strzelcach Op., grupa znajomych zmarłego. Jurek długo
pozostanie w naszej pamięci, niech spoczywa w spokoju.
J. Kraszewski

******************

Kartka z kalendarza
05.01.17r. -> Obchodziliśmy 90-te Urodziny p. Marii Korbas. Jubilatce
życzenia złożyli Pani Dyrektor, Pan Burmistrz, rodzina, delegacja
mieszkańców i personelu. Uroczystość osłodził nam przepiękny tort oraz miła
atmosfera.
06.01.2017r. -> Odwiedziny duszpasterskie ks. Proboszcza i ks. Wikarego w naszym Domu.

2

11.01.2017r. -> Wyjazd do Klasztoru Sióstr NMP w Leśnicy. Jak co roku z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Dnia Chorego uczestniczyliśmy we Mszy Św., poczęstunku
i zobaczyliśmy Jasełka w wykonaniu Sióstr kandydatek oraz wspólnie kolędowaliśmy.
17.01.2017r. -> Odbyło się zebranie mieszkańców, w którym wyłoniono nowy skład Rady
Mieszkańców.

Sekretarz
Eryka Poniszowska

Członek
Elżbieta Szmuk

Przewodniczący
Tadeusz Kubas

Członek
Zbigniew Wilczowski

Zastępca Przewodniczącego
Jan Kraszewski

Członek
Kazimierz Wybult

22.01.2017r. -> Kolędowanie w naszej kaplicy z Siostrami zakonnymi z Klasztoru Sióstr NMP
w Leśnicy.
24.01.2017r. -> Odbyło się spotkanie w naszym Domu delegacji z DPS Strzelce Op. oraz DPS
Szymiszów w sprawie Gazetki „Echo Domu”, na którym wybrano nowego Redaktora
Naczelnego. Został nim Jan Kraszewski z DPS w Leśnicy.
02.02.2017r. -> Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy –
Jasełka.

04.02.2017r. -> Odwiedziły nas dzieci z Przedszkola składając życzenia oraz umiliły czas
pięknymi występami i laurkami z okazji „Dnia Babci i Dnia Dziadka”.
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14.02.2017r. -> Spotkanie „Walentynkowe” przy kawie, słodkim
poczęstunku i muzyce.
20.02.2017r. -> Odbyła się zabawa karnawałowa, w której mieszkańcy
bawili się wesoło wystrojeni karnawałowo, tańcząc w rytm muzyki Disco
Polo.
08.03.2017r. -> Męska część mieszkańców zrobiła miłą niespodziankę kobietą w naszym
Domu. Zarówno mieszkanki, jak i kobiety z personelu otrzymały życzenia i słodki poczęstunek.
10.03.2017r. -> Z okazji „Dnia Mężczyzn” – kobiety m.in. p. Bożena i p. Celina zrewanżowały
się i upiekły pyszne placki ziemniaczane.
13.03.2017r. -> Wyjazd do DPS w Strzelcach Op. na konkurs pt. „Jajo wielkanocne”, na
którym można było podziwiać prace wykonane przez mieszkańców.
Na miesiąc kwiecień zaplanowaliśmy:
- Przygotowania do Świąt Wielkanocnych i do kiermaszu świątecznego;
- Dekorowanie Domu na Święta Wielkanocne
- Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy – tematyka wiosenna;
- Nabożeństwa Drogi Krzyżowej;
- Porządki wiosenne na cmentarzu i wokół Domu;
- Święcenie pokarmów wielkanocnych;
- Świętowanie Świąt Wielkanocnych;
- Spacery wiosenne;
- Projekcja filmów na DVD.
******************

Kącik poetycki
Wiosna
I w końcu wiosna do nas zawitała
Wszyscy z nią wiążą jakieś nadzieje
I chociaż zima, w skórę nam nie dała
To teraz można czuć, że się istnieje.
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce
Nie wiedzą o tym zwłaszcza kobiety
Czasami dla nich też świeci słońce
Lecz za chmurami, często niestety.
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Trzeba je rozwiać, żeby się przebiła
Niespodziewanie - strzała Amora
Może się zdarzyć przygoda miła
A temu sprzyja wiosenna pora.
I niech się uczą piękni i młodzi
Jak można przeżyć chwile radosne
Starsi pokażą im o co chodzi
Jak dawniej rozkosznie witano Wiosnę!
J. Kraszewski
=========================================================================

MŚ w Skokach Narciarskich
Polscy skoczkowie na Mistrzostwach byli
I swym kibicom wstydu nie zrobili
Wszyscy w drużynie daleko skoczyli
I złoty medal dla Polski zdobyli
A gdy na podium razem w czterech stali
I na ich szyje medale wkładali
Nasi skoczkowie bardzo przeżywali
Jak im Mazurka Dąbrowskiego grali
Jak skoczył Piotr Żyła-Polska prowadziła
Kubacki się sprężył-swą serię zwyciężył
Wspaniały skok Kota-coraz bliżej złota
Kamil Stoch na fali-pokonał rywali
Żyłę, Kubackiego, Kota oraz Stocha
Za Mistrzostwo Świata każdy kibic kocha
Żeby jak najdłużej formę utrzymali
I za każdym razem tak dobrze skakali
J. Kraszewski

Ogłoszenia
Konkurs szachowy
W DPS Leśnica odbędzie się turniej szachowy.
Prosimy o przygotowanie swoich kandydatów
z poszczególnych Domów. O szczegółach poinformujemy.
Rada Mieszkańców DPS Leśnica
******************
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Kartka z kalendarza
- Wyjazd do Klasztoru Sióstr Służebniczek w Leśnicy.

- Spotkanie przy choince- montaż słowno-muzyczny, śpiewanie
kolęd.

- Z okazji „Dnia babci i dziadka” uprzyjemniły nam czas dzieci ze Staniszcz Małych.

- Obchodziliśmy uroczyście 95 lat urodzin pani Marii.

- Przedstawienie Jasełkowe w wykonaniu dzieci z Suchej „Młode
skowronki”.

- Powrót do tradycji „skubanie pierza”.
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- W ramach pracowni kulinarnej piekliśmy placki ziemniaczane, obieraliśmy jabłka…

- Ostatki czyli zabawę karnawałową mieliśmy z zespołem „Suskie
skowronki”.

- Na terapii natomiast mieliśmy roboczy czas wykonując ozdoby na wiosnę i na kiermasz
wielkanocny
- W ramach zajęć k.o. p. Mariusz czyta wiersze, opowiadania na tle
muzyki
relaksacyjnej,
rozwiązujemy
krzyżówki, rozmawiamy…

******************

RADA MIESZKAŃCÓW Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie

PRZEWODNICZĄCY: Mariusz Kamieniarz

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Helena Kowal

SEKRETARZ : Bożena Paczóska

CZŁONEK; Kazimiera Krajewska

CZŁONEK; Klara Gluck
CZŁONEK; Inga Rygoł
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DZIEŃ KOBIET
w szymiszowskim Pałacu
czyli
mężczyźni na kolanach.
Zgodnie z unowocześnioną wersją hipotezy mgławicowej, 4.56 mld lat temu, w wyniku
wielkiego wybuchu, z pyłu i gazów, zrodziła się nasza planeta Ziemia. Jednak dopiero w
kambrze, ok. 600 mln lat temu – czyli 4 miliardy lat później – pojawiły się pierwsze stawonogi,
których jedną z charakterystycznych cech była rozdzielnopłciowość. Dobitne i wyraziste
dowody świadczące o permanentnym anatomicznym i mentalnym zróżnicowaniu między
kobietą a mężczyzną, zaczęły się ujawniać ok. 3 500 lat temu, w okresie powstawania
starożytnych – babilońskiej, mezopotamskiej, fenickiej – kultur. To tak jakby wczoraj, biorąc
pod uwagę sędziwy wiek staruszki Matki – Ziemi.
Wszystkie te historyczne zmienne, tchnienia natury, pociągnięcia pędzlem bożym,
wykreowały najwspanialszą, niepowtarzalną, unikalną, jedyną w swoim rodzaju istotę,
jaka kiedykolwiek stąpała po ziemi –
KOBIETĘ !
Fakt ten nieuchronnie kojarzy się z obrazem Rogera Vadima „ I Bóg stworzył kobietę ‘’, z
niepowtarzalną rolą Brigitte Bardot, gdyż dla każdego mężczyzny ( nie faceta bynajmniej ! ),
kobieta jest nieziemskim objawieniem. Ucieleśnieniem cnót i walorów, których nam,
mężczyznom, brakuje. Posągowe kształty – przy których bledną „ wytwory ‘’ Rubensa czy
Fidiasza, bystry, szeroko otwarty na wszelkie koncepcje umysł, subtelność, takt, wrażliwość,
delikatność, powab, czar, racjonalne myślenie…
i setki innych pozytywów. Pamiętajmy
wszakże, że te przecudne róże naszych marzeń
( niekiedy – rzecz
nieunikniona – jakiś tam kolec się trafi ), także rodzą i wychowują dzieci, piorą, sprzątają,
gotują i często pracują zawodowo, i robią to wszystko, gdy faceci ( nie mężczyźni ) sięgają po
drugie piwo do lodówki.
Na tym właśnie etapie mojego krótkiego eseju, na łeb i na szyję spada z piedestału,
wyświechtany przez facetów, a dzisiaj już anachroniczny pogląd, o „ płci słabej ‘’. Owszem,
mężczyźnie łatwiej się uporać z pięćdziesięciokilogramowym workiem cementu, ale na tym
kończą się „ przewagi ‘’ brzydkich nad ubóstwianymi. Taki Gołota nie miałby z tym workiem
żadnego problemu, ale proszę zauważyć, gdzie ten niezbyt rozgarnięty osiłek – po kolejnym
przegranym pojedynku bokserskim ( czyt.: ucieczce z ringu ) – udaje się : do KOBIETY ! Do
żony, która go pocieszy, opatrzy, nakarmi, przytuli i powie, że jest niezwyciężony. Takie Indira
Gandhi czy Margareth Thatcher – kto zna ich mężów ? Hilary Clinton – jej mąż jest znany tylko
z „ afery rozporkowej ‘’ itd., itp., lista mogłaby być baaardzo długa.
Nie trzeba jednak uciekać się do tak odległych przykładów. Wystarczy spojrzeć na naszą
pałacową społeczność. Codziennie podczas porannych ablucji, gdy budzi mnie powitanie,
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otwieram najpierw jedno oko i myślę : odszedłem i jestem błogosławiony między aniołami.
Będąc realistą wiem jednak, że św. Piotr raczej wyrzuci klucze niż otworzy przede mną
niebiańskie wrota, więc otwieram drugie oko. Nie odszedłem do Krainy Wiecznych Łowów,
ale anioły pozostały. Uśmiechnięte ( choć często już o tak wczesnej porze są zmęczone
natłokiem obowiązków ), z dobrym słowem na ustach, chętne do pomocy, piekielnie powabne
dziewczyny – anioły ( ale dobór słów ! ), otwierają przede mną perspektywę kolejnego,
szczęśliwego dnia. Podczas całego, standardowego dnia, spotykam znacznie więcej rajskich
wysłanniczek, emanujących na każdym kroku manierami rodem z podręcznika savoir – vivre’u,
wręcz eterycznych w swoim postępowaniu, jednak niejeden sztangista uzyskałby lepszą formę
pomagając nam, niepełnosprawnym, niż wyciskając wielokrotnie stukilogramową sztangę.
Panie Nasze, spotykane codziennie w pałacowych komnatach, salach i korytarzach, roztaczacie
wokół siebie przeogromne piękno, ukazujecie głębię Waszych charakterów, jedwabiem
uśmiechu dajecie nam, często zagubionym, poczucie wartości własnej. I jak tu nie nazywać
Was aniołami ? ( Choć skrzydła – uważam – są zbyteczne ).
Patrząc z punktu widzenia psychologa lub behawiorysty, Wy, Panie, jesteście
kwintesencją naszego zdrowia psychicznego. Spoglądając na świat z odmiennej niż męska
perspektywy, przekształcacie każdą rozmowę z nami w zaskakującą niespodziankami
przyjemność, intelektualne wyzwanie ( jest jasne, że na intelektualnym polu przegrywamy z
Wami na każdym kroku ), w pewnego rodzaju grę w scrabble’a, co bardzo często w efekcie
daje małżeńskie Złote Gody. Cechuje Was racjonalny obiektywizm, choć w zależności od
sytuacji, potraficie w mgnieniu oka z efemerycznej mimozy, przeobrazić się w pokryty tytanem
mózg korporacyjny. Jesteście zdolne doskonale akomodować się do panujących warunków i
otaczającego Was środowiska, a twierdzenie to zostało już przez Karola Darwina uznane za
aksjomat, będący fundamentem, bazą wyjściową dla ewolucji, w której tylko najlepiej
zaadaptowany gatunek przetrwa. W opinii luminarzy naukowego świata i to z różnych dziedzin,
jesteście przyszłością, która dzięki Waszemu światłemu postępowaniu zmienia ludzi w
lepszych, a tym samym wzbogaca pod każdym względem naszą wspólną egzystencję.
I w tym właśnie momencie,
Panie Moje Najdroższe, które jesteście wyznaczającą kierunek Gwiazdą Polarną na
naszym mrocznym, męskim nieboskłonie, kończę debatę nadzwyczajną poświęconą
najznamienitszemu ze świąt, jakim jest Dzień Kobiet i jako Przewodniczący Gabinetu Rady
Mieszkańców, w ostatnim słowie oświadczam wszem i wobec, co następuje :
Primo :
Uroczyście ogłaszam, że Dzień Kobiet będzie obchodzony na okrągło, przez 365
dni w roku !!! Koniec. Kropka. Period.
Secundo :
366 – ty dzień ( w roku przestępnym ), zatwierdzam jako Dzień Mężczyzn !
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Tertio :
A 367 – my dzień roku … eee … nooo … jak by to … hmmm … a co mi tam.
Niech stracę. Ogłaszam Dniem Facetów. *
Dziękuję.

*Ewentualne odwołania od powyższego rozporządzenia, mogą być rozpatrzone NIE
WCZEŚNIEJ niż w roku 2097.

06.03.2017.
Mariusz K.
******************
Czystości, ty jesteś jak zdrowie.
Ten tylko się dowie,
kto cię stracił …

Pałacowa „ Oda do czystości ‘’.
Niektórzy z nas szczycą się umiejętnością rozpoznawania charakteru i osobowości
drugiej osoby, już w momencie introdukcji. Nie ma to nic wspólnego z jakimś nadzwyczajnym
darem, telepatią czy innym zjawiskiem paranormalnym, lecz jest wynikiem kombinacji
sekundowego oglądu wizualnego, tak samo krótkiej analizy kilku słów pozdrowieniowych,
intuicji i doświadczeń własnych. Już pierwszy z tych czynników, a mianowicie spojrzenie
zapoznawcze, często bywa decydujące: dłonie, oddech, zęby, bystrość ( lub jej brak )
spojrzenia, włosy, ubiór i już wiemy, czy ewakuować się, czy nie. Jeżeli będzie nam dane
zobaczyć na dodatek dom, w którym zamieszkuje nowopoznana osoba, będziemy mieli
znacznie pełniejszy obraz i wyobrażenie, jakie to „ atrakcje ‘’ czekają nas z nią ( nim ) w
przyszłości.
Wszyscy widzieliśmy czy to in persona, czy w telewizji architektoniczne perły kultury, jak
pałac królewski Buckingham, Pałac Zimowy w St. Peterburgu, zespół świątyń Nieba w Pekinie
czy Bibliotekę Kongresową w Waszyngtonie. Są to perfekcyjnie skonstruowane,
wycyzelowane po najdrobniejszy szczegół pomniki dziedzictwa narodowego dostępne dla
użytkowników i zwiedzających, i niewyobrażalnym jest wręcz zbezczeszczenie ich
najmniejszym nawet przejawem niechlujstwa, zaniedbania czy brudu. Graniczyłoby to z
świętokradztwem. Pamiętajmy jednak, że budowle te nie są przez nikogo zamieszkane na stałe,
co wiąże się – jakby na to nie patrzeć, jesteśmy tylko ludźmi – częstokroć z rozluźnieniem
motywacyjnym tyczącym się utrzymania w czystości ich wnętrz.
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Nieco inaczej – bardziej restrykcyjnie – odnosimy się do stanu utrzymania naszych rodzinnych
domostw. Natychmiast zaznaczam, że nie odnoszę swoich dywagacji do miejsc zamieszkanych
przez „ rodzinę ‘’ Kiepskich lub im podobnych. Amerykanie mówią : Mój dom, to moja
twierdza. Prawda. Jednak nasz dom jest także naszą wizytówką. Piszę „ nasz dom ‘’, gdyż mam
na myśli szymiszowski Pałac, w którym mieszka nasza cała, najliczniejsza w powiecie –
rodzina. Powinniśmy być dumni, że my, mieszkańcy i wszystkie Panie tutaj pracujące, jesteśmy
członkami takiej niepospolitej rodziny, która oprócz innych, łatwych do zidentyfikowania
walorów i atrybutów – cechuje się dbałością o czystość.
Pani Wanda – pracownik gospodarczy, jak się nam przedstawia, faktycznie jest
koordynatorką prężnego zespołu Pań Pokojowych, które dbają o czystość i schludność w całym
Pałacu, co jest decydującym faktorem w utrzymaniu zadowalającego poziomu estetyki, jak i
zdrowia mieszkańców. Wiadomo, ile wewnętrznej satysfakcji i zadowolenia daje przebywanie
w czystym i zadbanym pomieszczeniu, poruszanie się po pachnących korytarzach, korzystanie
z błyszczących świeżością sanitariatów. Niektórzy mieszkańcy, niestety, nie szanują ich pracy
i często nie jest to powodowane np. demencją, lecz zwykłym, lekceważącym stosunkiem do
higieny otoczenia i własnej, wyniesionym z domu rodzinnego. Dla tej grupki określenia typu
umyć się, przebrać się w czyste, nie śmiecić, nie pluć na korytarzach, siusiać w ubikacjach,
posprzątać po sobie, palić w wyznaczonych miejscach – te czynności znane pięcioletnim
dzieciom, oczywiście wychowanym w „ nie – Kiepskich ‘’ domach – dla nich nie istnieją.
Rezultaty tych – delikatnie mówiąc – zaniedbań, spadają na barki Pań Pokojowych, którym
często ręce opadają na widok tak rażącego braku dbałości o siebie i swoje otoczenie.
Utrzymanie czystości w całym Pałacu ma jeszcze jeden, równie ważny aspekt, a mianowicie
zdrowie wszystkich przebywających tu osób. Przebywanie w pomieszczeniach brudnych, nie
sprzątanych, z resztkami jedzenia w szufladach, smugami moczu na podłodze, jest inwitacją
dla wszelkiego rodzaju wirusów ( np. grypa ), bakterii ( np. róża ), infekcji układu
pokarmowego i tysięcy innych chorobotwórczych implikacji. Dlatego doceńmy i uszanujmy
wysiłek Pań dbających o czystość, gdyż ich praca to nie są tylko mop i wiadro : to także jest
troska o nasze zdrowie. Gdy to zdrowie tracimy, co się dzieje ? Początkowo złe samopoczucie,
następnie pogorszenie, mnóstwo lekarstw ( i wydanych pieniędzy ), szpital, rekonwalescencja
i cała armia osób, zaangażowanych w nasz proces zdrowienia. Czy ktokolwiek nazwie to
różowym scenariuszem ? Na pewno nie i żeby uniknąć takich perturbacji i korowodów dbajmy
o czystość ! Pozwólmy Paniom Pokojowym na sumienną i niezbędną pracę, która wszystkim
nam, fizycznie związanych z Pałacem, zapewnia komfort czystości środowiskowej. Jest jeszcze
sporo innych czynności – jak choćby pomoc przy porannych i wieczornych toaletach – które
nasze Czarujące Czyścioszki wykonują, lecz samo utrzymanie w stanie higienicznej
używalności pokojów, korytarzy, a w szczególności ubikacji, jest swego rodzaju wojną :
obydwie strony się okopały i żadna z nich nie odda nawet jednej muszli klozetowej – tzn. piędzi
ziemi.
W tak bogatym w maksymalnie zróżnicowane profile społeczne środowisku jak nasze,
pałacowe, trudno przypuszczać nawet, by wszyscy mieszkańcy byli pedantami, tak że swoista
wojenka partyzancko – podjazdowa trwa na bazie codzienności, lecz środki czystości – choć w
ciągłym zagrożeniu – są zdecydowanie górą. Dlatego też pamiętajcie drogie Panie Pokojowe,
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że większość z nas, mieszkańców, wyraża Wam gorącą wdzięczność za utrzymywanie
porządku, a na oportunistów ( czyt. : odurodzeniowych bałaganiarzy ) p. Wanda zamówi
specjalne mopy ze wzmocnionymi trzonkami, gdyż inne, werbalne argumenty do nich nie
przemawiają.
Higiena pomieszczeń mieszkalnych, jest jednym z wyznaczników statusu społecznego,
indykatorem naszej godności osobistej i dumy, jest bezsprzecznie miernikiem naszej własnej
wartości. Poczynając od ryb, przez pajęczaki, płazy, gady, ptaki ( o ssakach w ogóle nie
wspominając ), a stojących niżej od człowieka w hierarchii ewolucyjnej, które z tych gatunków
kalają własne gniazda ? Żadne. Wyrafinowanie, narcyzm, supernowoczesne technologie czy
też zwykła bezmyślność – nie wiem, co jest przyczyną, iż gatunek ludzki, mianowany jako
jedyny określeniem „ istoty myślącej ‘’, cechuje się m. in. największym okrucieństwem, jak i
bardzo często występującym brakiem podstawowych zasad higieny środowiskowej oraz
osobistej. I nie mówimy tu o wyjątkach, tylko o znacznie większej grupie.
Wielu z nas, mieszkańców, przynajmniej stara się Wam, Panie, nie przeszkadzać i dbać o
czystość wokół siebie, doceniamy i szanujemy Waszą pracę, gdyż oczywisty jest fakt, iż
ZNACZNIE przyjemniej jest mieszkać w iluminowanej blaskiem czystości przestrzeni, niż w
„ Kiepsko ‘’ – smrodliwym, wątpliwej konduity mieszkaniu.

07.03.2017.
Mariusz K.
******************

Fatima
W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny,
Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po
dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka mieszkała
w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej.
Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi
należącym do rodziców Łucji. Matka Boża ukazała się im
na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr
wysokości.
Franciszek widział Maryję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta Ją widziała i słyszała. Łucja natomiast
widziała, słyszała i rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa.
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Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku. W momencie, gdy uwaga trójki
wizjonerów została przyciągnięta przez podwójny blask, podobny do błyskawic, bawili się.
Później zobaczyli oni Matkę Boską na zielonym Dębie. Wizjonerzy byli tak blisko Matki Bożej
– w odległości około półtora metra – że znajdowali się w poświacie, która Ją otaczała lub którą
roztaczała wokół.
Matka Boża podczas objawień w 1917 roku przekazała trojgu pastuszkom trzy tajemnice,
zwane tajemnicami fatimskimi:
Pierwsza część Tajemnicy: wizja piekła
Druga część Tajemnicy: kara i sposoby jej uniknięcia
Trzecia część Tajemnicy wyjawionej 13 lipca 1917 w Cova da Iria: prorocza wizja
nieuniknionej kary, ogromnej katastrofy oraz wielkiego powrotu dusz do Boga. W miejscu
ukazywania się Matki Bożej w 1919 r. wybudowano kaplicę, a następnie – ze względu na rzesze
przybywających tu ludzi – kościół, zwany obecnie Bazyliką Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.
Ponieważ liczba pielgrzymów stale wzrastała, w 2007 roku powstała kolejna świątynia –
Bazylika Trójcy Przenajświętszej, mogąca pomieścić ponad 8 630 osób. W sumie w 2015 roku
w uroczystościach w sanktuarium w Fatimie uczestniczyło ponad 6,6 mln osób (w większości
Portugalczyków), w tym ponad 125 tysięcy pielgrzymów zagranicznych (najwięcej Hiszpanów,
Włochów i Polaków). Fatima jest najważniejszym sanktuarium w Portugalii.
Cały świat zadrżał, gdy 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie turecki
zamachowiec Ali Agca oddał strzały do Ojca Świętego Jana Pawła II. W rok po zamachu, 13
maja 1982 r., Jan Paweł II w Fatimie, gdzie zawiózł śmiercionośną kulę wyjętą ze swojego
ciała, powiedział: „W świetle miłości Matki rozumiemy całe przesłanie Pani Fatimskiej.
Największą przeszkodą w drodze człowieka do Boga jest grzech, trwanie w grzechu, a w końcu
wyparcie się Boga, świadome wyrzucenie Boga ze świata ludzkiej myśli, oderwanie od Niego
całej ziemskiej aktywności człowieka, odrzucenie Boga przez człowieka”.
W czasie swojego pierwszego objawienia w Fatimie, 13 maja 1917 r., Maryja prosiła:
„Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”.
Wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej w intencji pokoju jest nadal aktualne.
W 2017 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę „pierwszej wizyty złożonej w Fatimie
przez Panią przybyłą z Nieba”. W ramach przygotowań do tego jubileuszu trwa Wielka
Nowenna Fatimska, zapoczątkowana 13 maja 2009 r.
Od lutego br. do października 2017 r. zaplanowano około 150 projektów kulturalnych
i formacyjnych, w tym publikacje, koncerty, wystawy, przedstawienia oraz konferencje
naukowe. Uroczystości jubileuszowe w Fatimie mają na celu podkreślenie wagi wydarzenia,
które odbyło się tutaj w 1917 roku, oraz ukazanie aktualności tych orędzi.
******************

Kartka z kalendarza:
➢ 5.01 wspólne kolędowanie z zespołem „Viva La Musica”
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➢ 09.01 odbyły się wybory do Rady Mieszkańców. W skład nowej Rady weszli:
Jerzy Paciorek – przewodniczący
Henryk Witek – skarbnik
Danuta Śmiecińska – sekretarz
Marzanna Węgiel – członek
Zdzisław Barski - członek

➢ 11.01 Na spotkanie opłatkowe zaprosiły nas siostry zakonne z klasztoru w
Spędziliśmy miło czas w prawdziwie świątecznej atmosferze.

Leśnicy.

➢ 08.02 w tym dniu odwiedziły nas dzieci ze szkoły specjalnej
prowadzonej przez Stowarzyszenie ÓSEMKA z pocztą
walentynkową. Każdy mieszkaniec został obdarowany
„Aniołem szczęścia”

➢ 11.02 Byliśmy na koncercie „Najpiękniejszych przebojów
operetkowych” w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich . Byliśmy zachwyceni wykonaniem arii i z niecierpliwością
czekamy na kolejny występ.

➢ 13.02 Tegoroczna zabawa została przesunięta
z planowanego terminu w styczniu na lutowy termin.
Tuz przed zabawą odwiedziła nas pani kosmetyczka
Karolina Cena. Zrobiła nam karnawałowe makijaże
i zadbała o nasze paznokcie.
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W tym roku do wspólnej zabawy zapraszał
nas pan Piotr. Bawiliśmy się świetnie.

➢ 14.02 „Zostań moją walentynką”. W tym dniu każdy
szukał swojej przyjaznej duszy i został obdarowany
okazjonalnym drobiazgiem – miłosnym jabłkiem,
owocem, którym Ewa skusiła Adama.

➢
23.02 TŁUSTY CZWARTEK, jak co roku
w naszym domu smażyliśmy pączki i faworki. Zapach
unosił się jeszcze przez parę dni i przypominał nam o ich
niesamowitym smaku.

➢ W ramach naszego kina RELAX oglądaliśmy film „Planeta singli”.
Oczywiście każdy otrzymał popcorn….no w końcu to było kino!!!

➢
01.03 mszą święta i posypaniem głów popiołem rozpoczął
się okres wielkiego postu. W naszej kaplicy w każdy piątek
odprawiana będzie droga krzyżowa.

➢ 8 marca obchodziliśmy dzień kobiet. Każda z Pań została obdarowana
kwiatkiem, a nasi panowie w ramach kącika kulinarnego
przygotowali słodki poczęstunek.
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➢ 10 marca nastąpił rewanż i z okazji Dnia Mężczyzny, to oni zostali obdarowani słodkim
lizakiem.
******************

Wielkanocne jajo
Pod takim hasłem, w poniedziałek 13 marca
w strzeleckim Domu odbył się konkurs na zdobienie jaja
wielkanocnego. Głównym jurorem była artystka ludowa,
wielokrotnie nagradzana na różnych konkursach
kroszonkarskich, pani Teresa Sobota. Przedstawiła ona mieszkańcom tradycje,
obyczaje i obrzędy związane w wielkim postem i Wielkanocą. Pokazała nam jak
najprostszą metodą zrobić kroszonkę dla wybranka. W spotkaniu udział wzięli nie tyko
strzeleccy mieszkańcy, ale również z zaproszenia do wspólnej zabawy skorzystali
podopieczni filii w Szymiszowie i filii w Leśnicy. Każda z drużyn miała za zadanie
przyozdobić duże, wielkanocne jajo, techniką przez siebie wybraną. Główną nagrodą
w konkursie była możliwość zabrania jaja do swojego Domu.
Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy pod adresem pani Teresy Soboty za
bezinteresowne poświęcenie swojego czasu i kultywowanie tradycji wielkanocnych.

******************

Podziękowania
W imieniu własnym, jak i wszystkich pracownic i mieszkanek, pragnę złożyć naszym Panom,
wyrazy podziękowania za pamięć o nas, za życzenia i wszystkie miłe słowa skierowane do
nas z okazji Dnia Kobiet.

Jolanta Osuch
Dyrektor DPS
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Rozwiązanie krzyżówki
Hasło z poprzedniej krzyżówki brzmiało: „Koza miodu nie pije”. Wpłynęło 11
prawidłowych odpowiedzi. Wśród nich wylosowano dwie nagrody rzeczowe ufundowane
przez DPS w Strzelcach Opolskich.. Zwycięzcami zostali : pan Henryk Witek z DPS Strzelce
Opolskie oraz pan Jan Kraszewski z filii w Leśnicy. Laureatom serdecznie gratulujemy,
a wszystkich uczestników zapraszamy do dalszej zabawy.
******************

Kulinaria
Babka piaskowa:
5 łyżek mąki ziemniaczanej
5 łyżek mąki tortowej
5 jajek
1łyż. Proszku do pieczenia
1op. cukru waniliowego
Sposób przygotowania;
Wszystkie składniki mieszamy i wylewamy do tortownicy i pieczemy ok. godziny
w temperaturze 180 C .
SMACZNEGO!!!
******************

HUMOR
Dwie blondynki na przystanku tramwajowym:
- Czym jedziesz?
- Dwójką, a ty?
- Ósemką.
Przyjechała dwudziestka ósemka
- To jedziemy razem
=========================
Mistrz w pchnięciu kulą mówi do trenera.
- Dziś muszę pokazać klasę... Na trybunie siedzi moja teściowa.
Trener na to:
-Nie masz szans, nie dorzucisz...
==========================
Babcia do wnuka:
- Powinieneś więcej pomagać tacie. Możesz się od niego wiele nauczyć.
- Pomagam, babciu. Dzisiaj zmienialiśmy koło w samochodzie...
- I czego się nauczyłeś?
- Paru słów, których wcześniej nie znałem
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Krzyżówka
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

1) Jazda bez siodła
2) Wypija krew
3) Kraj nadbałtycki
4) Może być partyjny
5) Puste pole w „domino”
6) Liczba
7) Najazd szwedzki
8) Może być „górski”
9) Kwiaty lub cukierki
10) Nocna ćma
11) Szuka go przestępca
12) Przyrząd na siłowni
**********************************************************************
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