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Dzień dobry! Witam serdecznie w Nowym 2023 Roku! 

To był tylko jeden dzień, a właściwie noc, która wydaje się, że zmieniła 

bardzo wiele w naszym życiu. Jeden dzień w zasadzie to niedużo, ale czasami 

staje się on bardzo ważny i znaczący, szczególny. Kiedy wchodzimy w Nowy 

Rok, wiele rzeczy i spraw zaczynamy jakby od nowa, z nową werwą, z no-

wymi postanowieniami. Warto przy takiej okazji podsumować to, czego 

dokonaliśmy w ubiegłym już roku i zastanowić się, czy trzeba lub warto 

coś zmienić. Początek Nowego Roku jest najlepszym na to czasem. Teraz 

warto i trzeba zacząć to, na co nie było czasu wcześniej, poprawić to, co 

już dawno wymaga naprawy, pójść tam, gdzie od dawna na nas czekają…

BĄDŹMY WSZYSCY SZCZĘŚLIWI W NOWYM ROKU!!!

Trzej Królowie to w tradycji chrześcijańskiej trzej Mędrcy ze Wschodu, których nazywano również magami, kapłanami eligii, astro-logami. Wspomniani są oni już w Starym Testamencie. Według Ewan-gelii Świętego Mateusza było to trzech mędrców przybyłych do Jero-zolimy w poszukiwaniu króla, o którym powiedziała im przepowiednia. Udali się oni do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. 

Święto Trzech Króli 
Trzej Królowie to w tradycji chrześcijańskiej trzej Mędrcy ze Wschodu, których nazywano również ma-

gami, kapłanami eligii, astrologami. Wspomniani są oni już w Starym Testamencie. Według Ewangelii Świętego 
Mateusza było to trzech mędrców przybyłych do Jerozolimy w poszukiwaniu króla, o którym powiedziała im 
przepowiednia. Udali się oni do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi.  

Wyruszyli oni z miejscowości Kashan, znajdującej się na terenie obecnego Iranu. Ich imiona to Kacper, 
Melchior i Baltazar.

 Pamiątką tej historii jest liturgiczna uroczystość Objawienia Pańskiego, w Polsce i na Litwie nazywana 
też świętem Trzech Króli. Obchodzona jest 6 stycznia, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyznaczała 
początek roku liturgicznego. W niektórych regionach czas pomiędzy Bożym Narodzeniem a świętem Trzech 
Króli był uważany za tak bardzo święty, że powstrzymywano się w tym czasie od ciężkich prac.

Ewangeliczna historia Trzech Króli opowiada o trzech cudzoziemcach, którzy, wiedzeni gwiazdą, wyruszyli 
w drogę do Betlejem, które wyznaczyli jako miejsce narodzin, aby złożyć pokłon narodzonemu Bogu.  

Mędrcy, odnalazłszy stajenkę betlejemską, ofiarowali Dzieciątku swoje dary, które należały wówczas do 
najcenniejszych: mirrę, złoto i kadzidło (kadzidło i mirra była wówczas w cenie złota, tę aromatyczną żywicę 
z rzadkich drzew palili w swoich pałacach jedynie najmożniejsi). Otrzymawszy podczas snu wskazówkę, aby 
nie wracali do Heroda, trzej pielgrzymi wyruszyli z powrotem do swych krajów inną drogą.
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MIGDAŁOWE WRÓŻBY
W dzień Trzech Króli – 6 stycznia, a więc w piątek – można sobie powróżyć 

z pączków lub innego słodkiego ciasta. Zazwyczaj taka zabawa odbywa się w 
większym gronie, jako że to czas karnawału, towarzyskich spotkań i zabawy.

Gospodyni, przygotowując smakołyki na ten dzień, umieszcza w jednym z 
nich cały migdał. Osoba, którą spotka to szczęście, że otrzyma ciasto, pączek, czy kawa- łek tortu 
z migdałem, zostaje migdałowym królem i może liczyć na powodzenie w miłości na najbliższy rok, 
jako że migdał jest symbolem radości i miłości. 

 Istnieje też zwyczaj wyboru nie tylko migdałowego króla, ale także osoby najbardziej pechowej. Jest nią to 
biedactwo, któremu trafi się pączek nadziewany musztardą lub pieprzem! Jednak, by nie sprawić nikomu przy-
krości, zamiast musztardy można umieścić w kilku paczkach po połówce migdała, co da szansę uzyskania tytu-
łu wicekróla i gwarancję, że najbliższe miesiące będą sprzyjać miłości.

Smacznego i powodzenia! 

Smok Śniegu
Gdy nadchodzi kalendarzowa zima i Mglistą Polanę 

pokrywa śnieg, pojawia się sezonowy smok – Smok 
Śniegu. Można go wyhodować tylko zimą, ponieważ, 
aby jajo przyjęło żywioł Śniegu, muszą na nie spaść 

pierwsze śnieżne płatki. Resztą zajmują się alchemi-
cy. Jak już ktoś pozyska Smoka Śniegu, będzie się 

mógł nim cieszyć przez wszystkie pory roku i budzić 
zazdrość innych hodowców, szczególnie latem, kiedy 

sami nie będą mogli go nabyć.

Wiatr porwał Bałwankowi guziczek, rękawiczki, miotłę i marchewkowy nosek. 
Pomóżcie mu odnaleźć zatracone przedmioty, aby znowu mógł wyglądać prze-

pięknie i cieszyć oko.  ZAGADKA 
Wieje wiatr, szczypie mróz, 
biało dookoła.
Jedzie wóz, jedzie wóz 
bez żadnego koła.
****
Czy wiecie, że… 
mieszkańcy Tybetu pozdrawiają 
się pokazując sobie języki, co ma 
tam taką samą wymowę, jak u nas 
uścisk dłoni.
***
Ciekawostki ze świata
Zima jest tu i teraz i jak na razie 
zupełnie nie zanosi się na to, żeby 
miała się szybko wycofać. Mróz, 
zimno i, żeby nie przeziębić się i nie 
zachorować, trzeba ciepło się ubrać. 
Otóż najlepsze na zimowe chłody 
są wełniane skarpetki i rękawice. 
A wiedzieli o tym nie tylko nasi 
dziadkowie, ale również starożytni 
Egipcjanie: 
* W jednym z egipskich grobow-
ców znaleziono wełniane skarpetki, 
liczące sobie aż 2000 lat!


