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 OD REDAKCJI
Przed nami wyjątkowe, ciepłe, peł-

ne refleksji i wzruszeń Boże Narodzenie 
- święta kojarzące się przede wszystkim 
z rodzinnym czasem, spędzonym w du-
żym gronie bliskich nam osób. Jest to 
okres, w którym zwracamy szczególną 
uwagę na więzi i relacje łączące nas z in-
nymi. Do tej pory – niezależnie, gdzie się 
znajdowaliśmy – wyruszaliśmy w po-
dróż do domów rodzinnych, by wspólnie 
przeżyć te niepowtarzalne chwile. 

Niestety, okres pandemii zmusza 
nas do weryfikacji naszych poglądów 
na organizację Świąt. Nie pozwólmy 
jednak, by wspaniały klimat Bożego 
Narodzenia zdominował smutek. Bądź-
my tak blisko, jak możemy, a gdy nie 
będziemy mogli spotkać się osobiście, 
korzystajmy z wynalazków współcze-
snej techniki. Doceńmy to, co mamy. 
Święta nie byłyby tak wyjątkowe bez 
magicznej aury, która im towarzyszy, 
a przecież atmosferę tworzymy my 
sami. Dlatego ubierzmy choinkę, jak 
co roku. Ustawmy świąteczne ozdo-
by, włączmy płytę z kolędami. Kupmy 
naszym bliskim prezenty prosto z ser-
ca i życzmy sobie mnóstwo zdrowia 
oraz pomyślności podczas łamania się 
opłatkiem. Kiedy zadbamy o odpowied-
ni nastrój, z całą pewnością uda nam 
się sprawić, aby - jak dawniej - ciepło, 
poczucie bezpieczeństwa i zjednoczenia 
oraz pozytywne emocje zawitały do na-
szych domów.

(red.)
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