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Najpopularniejsze piosenki: początek 2019
Kącik kulinarny
Wywiad z ks. Andrzejem Kopcza
Krzyżówki dla małego i dużego oraz rebus,
Kącik modowy

Top 10 Piosenek: początek 2019 roku
2.

Billie Eilish - bury a friend,
Post Malone - "Wow.",

3.

Daddy Yankee & Snow - Con Calma,

4.

Sam Smith, Normani - Dancing With A Stranger,
Ava Max - Sweet but Psycho,

1.

5.

7.

Billie Eilish - when the party's over,
twenty one pilots - Chlorine,

8.

Juice WRLD - Robbery,

6.

Rudimental - Scared of Love
10. Tymek - Język Ciała ft. Big Scythe.
9.

Kącik kulinarny
Przepis na AMERYKAŃSKIE NALEŚNIKI
(4 PORCJE, 30 MINUT)
SKŁADNIKI:












4 jajka
1 łyżka cukru
1 opakowanie cukru wanilinowego
40 g roztopionego masła
200 ml mleka
1,5 szklanki mąki pszennej tortowej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
szczypta sody oczyszczonej
2 szczypty soli
niewielka ilość oleju lub masła klarowanego do smażenia
naleśników

SOS:
 1 opakowanie serka homogenizowanego waniliowego
 1 mały jogurt naturalny
 1 łyżka cukru pudru

OWOCE DO DEKORACJI:
 filety z pomarańczy

Sposób przygotowania:

Żółtka ucieramy z cukrem i cukrem wanilinowym, następnie
dodajemy roztopione masło. Do utartych żółtek z cukrem i masłem
stopniowo wlewamy mleko. Następnie dodajemy przesianą mąkę z
proszkiem do pieczenia i sodą. Na końcu do składników dodajemy
szczyptę soli oraz ubite na pianę białka. Wszystkie składniki mieszamy.
Naleśniki smażymy na patelni posmarowanej olejem lub na
klarowanym maśle. Naleśniki smażymy z obu stron do uzyskania
ciemnozłotego koloru. Z usmażonych naleśników układamy stos.
Naleśniki podajemy z sosem, dekorujemy filetami z pomarańczy.

SOS
Serek homogenizowany przekładamy do miseczki, do serka
dodajemy jogurt oraz cukier puder. Całość mieszamy.

SMACZNEGO!

Wywiad z księdzem katechetą
Andrzejem Kopcza
1. Jak to się stało, że ksiądz zdecydował się zostać kapłanem?
-Po raz pierwszy taka myśl pojawiła się w klasie 5 szkoły podstawowej, kiedy
ksiądz na katechezie mówił o powołaniu kapłańskim. Potem już o tym nie
myślałem, ale Bóg miał swój plan. Chciałem zostać mechanikiemkierowcą, ale okazało się, że nie znalazłem się na liście uczniów i musiałem
chodzić 2 lata do szkoły zawodowej na kierunek operatora obrabiarek
skrawających.
2. Ile ksiądz już ma za sobą lat kapłańskiej posługi?
- W maju 2018 roku minęło już 21 lat kapłaństwa.
3. Gdyby nie kapłaństwo, to co w zamian?
-Pewnie pracowałbym jako mechanik samochodowy, bo kiedy wybrałem
dokumenty za szkoły zawodowej po 2 latach i szedłem do liceum, to
dyrektor chciał mnie przenieść do klasy mechanicznej. Ale jak to się mówi
przyszło powołanie i zacząłem na nowo naukę w liceum.
4. Czy miał ksiądz kiedyś do czynienia z opętaniem?
-Ja nie, ale byłem na parafii z kolegą, który się interesował tymi sprawami.
Nawet pomagał jednemu księdzu egzorcyście w uwalnianiu od złego
ducha siostrę zakonną...
5. W ilu był już ksiądz parafiach?
-To już moja 8 parafia od święceń w 1997 roku. Pierwsza koło SanokaStrachocina, potem Żołynia, Krosno, Piaskorowice koło Leżajska, Żurawica
koło Przemyśla, Pruchnik, Jedlicze koło Krosna no i Krzemienica.
6. Czy bycie księdzem jest trudnym zadaniem w obecnych czasach?
- Jak obserwuję od początku mojej posługi kapłańskiej to mam wrażenie,
że staje się to coraz trudniejsze. Pewnie przyczyn jest wiele, ale główną to
to, że zauważyłem coraz większą obojętność młodych ludzi do wiary, do
praktyk religijnych.
7. Jak zmieniło się życie wraz z przyjęciem święceń?

-Pierwsze to, że staję po drugiej stronie ołtarza . Po drugie człowiek dzięki
kapłaństwu człowiek poznaje wiele parafii, wiele wspaniałych ludzi z
którymi do dziś mam kontakt.

8. Czy ksiądz w swoim życiu miał chwile zwątpienia w miłosierdzie Boże?
-Raczej nie. Zawsze starałem się ufać Bogu, nawet w trudnych sytuacjach
mojego życia. Chociaż czasem pojawiały się pokusy, żeby narzekać, że
Bóg takimi czy innymi trudnymi drogami mnie prowadził.
9. Czy poza życiem kościelnym ma ksiądz jakieś hobby, pasje?
-Lubię oglądać programy popularno-naukowe czy interesuje się tym, co
dzieje się aktualnie w parafii. Lubię oglądać programy publicystyczne.
10. Jak zareagowała rodzina i najbliżsi na wiadomość, że chce ksiądz
zostać kapłanem?
-Mama pamiętam, że powiedziała mi tylko tyle, że to mój wybór i czy
jestem pewien tej decyzji, ale ogólnie się ucieszyła, bo wstąpiłem do
seminarium razem z moim młodszym o rok kuzynem.
11. Czy myślał ksiądz, żeby wrócić kiedyś do normalnego życia?
-Czasami pewnie i były takie myśli na początku, każdy człowiek patrzył na
kolegów, którzy mają rodziny. Może bardziej z ciekawości, jak to jest mieć
swoją rodzinę.
12.Czego chciałby jeszcze doznać w życiu?
-Pewnie jedyne tego, abym się dostał do nieba
ks. Biskup kiedyś dał mi probostwo.

. No i pewnie tego, żeby

13.Czy jest coś co chciałby ksiądz zmienić w swoim życiu?
-W moim wieku już pewnie za późno, żeby coś zmieniać .. trzeba jedynie z
pomocą Bożą realizować dalej dobrze zobowiązania wynikające z
kapłaństwa.
14. Jak podoba się księdzu w naszej szkole?
-Nie jest źle. Jest OK.
Dziękujemy za wywiad

Krzyżówki dla małego i dużego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zwierzę wodne, bawi się piłką w cyrku.
Może być biały lub żółty.
Je się ją przy wigilijnym stole.
Nauka o dziejach świata.
Ostatni miesiąc roku.
Śnieżna pora roku.
Przez nią wyrażamy swoje emocje/uczucia.
Smarujesz nim pieczywo, bułki itp.
Inaczej kosmita.
Król zwierząt.
Dzielimy się nim na Wigilii
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6.

Krzyżówki „Dla małego i dużego”
Wykonała Zuzanna Lęcznar z kl. V

Kącik modowy
MODA KARNAWAŁOWA
Najwyższy czas przygotować wystrzałową kreację, obmyślić make-up
i fryzurę... Potem wystarczy już tylko uzbroić się w urzekający uśmiech i
pospieszyć na karnawałową zabawę.
1.Wybierając kreację na imprezę karnawałową spójrzmy na trendy
tego sezonu. Najmodniejsze są sukienki welurowe, z tiulem lub z
koronką.
a) sukienka welurowa:

b) sukienka z tiulem:

c) sukienka z koronką:

2.Często do upięcia włosów używa się ozdobnych spinek:

3.Co jest najważniejszym elementem karnawałowego makijażu?
Oczywiście błysk! W tym sezonie idealnie sprawdzą się różne odcienie
szlachetnego złota, które królowały podczas jesienno-zimowych
pokazów.

4. Istotne są również dodatki, np. kolczyki ‘koła’ czy minimalistyczne
naszyjniki:
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Propozycje
Jeśli chcesz umieścić coś ciekawego w gazetce,
zgłoś się z propozycjami do redaktora
naczelnego.

