
 

5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do 

sprawiedliwości społecznej.  
 

Bez pracy nie będzie w nas prawdziwej troski i służby dla 
Kościoła i Ojczyzny. Wielu ludzi robi dzisiaj wrażenie, że 
służba polega na pięknych słowach i deklaracjach. Niestety, 

one nie wystarczą. Potrzebna jest praca i wysiłek. Wiele 
wspólnot KSM-u powstaje ze szczytnych ideałów, pragnień, 
marzeń o doskonałej wspólnocie młodych, ale szybko 

przestają działać, bo wszyscy tylko marzyli i planowali a 
mało kto chciał pracować. Roztropnie kierowaną pracą 
możemy budować silną i szczęśliwą Polskę. Kto umie 

pracować i zna trud pracy, ten nigdy nie pokusi się o 
zniszczenie owoców cudzej pracy, ani dorobku poprzednich 

pokoleń czy dobra wspólnego.  
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GOTÓW 

 

PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ  

SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. 

GOTÓW ! 
Przychodźmy do żłóbka Jezusa,              
żeby ręce nasze się ogrzały,                     
żeby się otwarły.                                
Śpiewajmy kolędy, żeby serca nasze odtajały,           
żeby stały się bardziej wrażliwe na wszystko,                                    
co wokół nas się dzieje. 

18 grudnia 2013 r. był dniem szczególnym w Publicznym 
Gimnazjum w Dwikozach. Zgromadziła nas Boża Dziecina, 
nad której tajemnicą narodzenia pochyliliśmy się razem  
z przybyłymi gośdmi. Uczniowie naszej szkoły 
przedstawieniem jasełkowym wprowadzili nas w świąteczny 
nastrój pełen zadumy i nadziei. Nie zabrakło wigilijnego stołu 
nakrytego białym obrusem na garstce siana z zapaloną 
świecą – symbolem Jezusa oraz opłatkiem. Kolędy i pastorałki wykonywane przez chór gimnazjalny 
dodawały uroku i otwierały nasze serca. Jest nam niezmiernie miło, że byli razem z nami:  ks. 
proboszcz Stanisław Czachor,  władze  gminy pan  Marek Łukaszek, pan Albin Gradzioski,  pan 
Mieczysław Sawa  i przedstawiciele rady rodziców pani Marzanna Mach i pani Iwona Hebda. 
Pastorałka zaśpiewana na koniec przez chłopców z klas III wywarła na wszystkich ogromne wrażenie. 
Po przedstawieniu przybili goście złożyli życzenia uczniom oraz gronu pedagogicznemu i podzielili się 
opłatkiem. 

                 Były to piękne jasełka, które wiele nas nauczyły i przypomniały o tym, że trzeba 
przygotowad swoje serce na przyjście Pana Jezusa.                                Gabriela Pardak    I gimn                                                                                    
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