Spis treści

Maj

Niezwykłe historie
Los matki
Może i on się obudzi
Fałszywy przyjaciel
Wynajem
Jednak syn mnie kocha
To jest chore!
Żuraw i czapla
Babcie w balonie

Imię pochodzenia greckiego, od słowa
sophia (mądrość). Zofia jest osobą
wesołą i pełną pogody ducha.
Chętnie niesie pomoc potrzebującym.
Dzięki swym cechom jest życzliwie
traktowana przez otoczenie i cieszy się
sympatią oraz szacunkiem wielu ludzi.

Przysłowie
na maj:

Maj zieleni łąki,
drzewa,
już i ptaszek
w polu
śpiewa.

Cytat miesiąca:
„Pokusom powinno się
ulegać. Nigdy nie wiadomo,
czy kiedyś znowu przyjdą.”
Oscar Wilde
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dzień matki
– 26 maja
Początki tego święta sięgają czasów
starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie,
symbole płodności i urodzaju.
W XVI wieku rozwinął się zwyczaj
odwiedzania rodzinnych stron
i brania udziału w mszy odprawianej
w ,,kościele-matce’’ w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. Laetare
(łac. radować się). W siedemnastowiecznej Anglii zwyczaj ten nazywano niedzielą u matki.
Oficjalnie Dzień Matki w Europie
zaczęto obchodzić dopiero w XX
wieku – w Polsce od 1914 roku,
zaś w wielu krajach dopiero po
II wojnie światowej.

HIT NUMERU:
Najpierw zniszczyli, teraz budują 28
Celina z Gdańska opowiada o swoim bracie.
Zawsze silny, energiczny, ambitny, po wylewie
musiał zmierzyć się z własną bezradnością.
A jego żona spisała go na straty…

KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Cicho siedź, rób swoje

34

Historia Edyty z lubuskiego, która przeżyła
prawdziwe piekło w fabryce, w której się
zatrudniła. O mały włos, a przypłaciłaby tę pracę
życiem.

Nie dałam rady
Emerytura z pasją
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Zdrowie
Zapalenie spojówek
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Ćwicz umysł
Krzyżówki
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To warto wiedzieć
Darmowy paszport dla seniora 25

Uwaga, problem
Prawdziwy mężczyzna

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: EAST NEWS

Imię miesiąca: ZOFIA
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napisz do mnie
Anonse czytelników

34

Teraz miesięcznik

również w internecie.
Możesz nas czytać na:

http://czytamy-magazyny.pl
Polecamy także książki
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