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Niech Narodzona Dziecina 

Otwiera ludzkie serca: 

Na wiarę, która dodaje sił, 

Na nadzieję, która rozjaśnia mroki, 

Na miłość, która wszystko umacnia. 

Wspólnych chwil spędzonych 

Przy świątecznym stole 

Bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 

W jedności i zgodzie, z kolędą na ustach. 

Niech Boże błogosławieństwo 

Spocznie na nas 

I ożywi nasze życie. 
 

Życzy redakcja  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Okres przedświąteczny - czas, w którym 

przygotowujemy się na przeżycie    

świąt... taaaa...jasne... 

 

 Święta i czas przygotowań do nich w życiu każdego chrześcijanina powinny być 

szczególne. Jednak magiczny charakter tego okresu wbrew pozorom nie jest oparty na 

duchowych przygotowaniach na Boże Narodzenie. Więc... na czym polega owo 

przygotowanie? Odpowiedź nie jest wcale taka prosta, bo jeśli zastanowić się nad tym głębiej 

wychodzi na wierzch prawda uderzająca w większość z nas. Tak właśnie! Prawdopodobnie 

każdy z nas choć przez chwilę zadumał się na temat rzeczywistego przygotowania do świąt... 

Do jakich dochodzimy wniosków? Do takich, do jakich powinniśmy... Czyli, uświadamiamy 

sobie, że tak naprawdę nasze przygotowania to tylko namiastka tego, co powinniśmy, ale i 

możemy uczynić! W wielu domach przygotowania do świąt polegają na sprzątaniu, 

gotowaniu i... kupowaniu! Każdy hipermarket ujawnia nam - zwykłym śmiertelnikom, jakie 

"cudowne artykuły" można u nich nabyć za niezwykłą cenę! W porządku, nawet agresywna 

kampania marketingowa hipermarketów jest do zrozumienia, w końcu na czymś muszą 

zarabiać.. Jednak niezrozumiałym dla mnie jest fakt, iż kampania ta rozpoczyna się półtora 

miesiąca przed świętami. Ledwo zdążą sprzątnąć zapasy zniczy pozostałych od Święta 

Zmarłych, a już pojawiają się barwne dekoracje świąteczne takie jak bombki, łańcuchy i 

choinki. Nie może także zabraknąć św. Mikołaja. Czy to nie dziwne? Atmosfera świąt jest 

naprawdę cudowna i niełatwo ją zniszczyć, a mimo to komuś udaje się ją zepsuć, bo przecież 

wszystko, co w nadmiarze, szkodzi! Okres przedświąteczny staje się czymś powszednim, 

przez co nie mamy możliwości zaczerpnąć prawdziwej atmosfery bożonarodzeniowej. Może 

by tak w ogóle nie zdejmować świątecznych dekoracji? Z pewnością dla strategów 

marketingowych jest to myśl bardzo kusząca, jednak stanęliby oni w obliczu katastrofy, gdyż 

nie byłoby gdzie zmieścić dekoracji Wielkanocnych. Oczywiście nie twierdzę, że 

wprowadzanie świątecznej atmosfery w miejscach takich jak choćby hipermarkety jest złe, 

wręcz przeciwnie! Jednak we wszystkim powinien zostać zachowany umiar, zwłaszcza, jeśli 



chodzi o element tak istotny w życiu każdego człowieka, jakim jest Boże Narodzenie. Święta 

nie są wszakże po to, by pokazać się przed znajomymi, rodziną, lecz po to, aby stworzyć 

silniejszą więź z drugim człowiekiem. 

Ostatnio bardzo aktualne staje się powiedzenie "Święta, święta i po świętach". To przykre, ale 

dziś już nie zauważamy momentu, w którym święta przestają być tylko grą kompanii 

handlowych i stają się prawdziwą świętością. Nieszczęśnicy zatracają się we wszechobecnym 

pędzie, zapominając, co tak naprawdę jest ważne w czasie świąt. Ludzie bardzo dużą uwagę 

przywiązują do porządków, potraw, prezentów. Są to oczywiście elementy bardzo ważne, ale 

nie najistotniejsze. Najważniejsze nie jest materialne, lecz duchowe przygotowanie do świąt, 

aby można było je przeżyć z radością i dawać radość innym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Święta idą.  

   My biegniemy... 

 

  Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Czas radości, prezentów, dzielenia się 

opłatkiem. Są to najbardziej rodzinne święta. Przepych dań, ciast i choinka sprawiają ze są 

jakby magiczne, beztroskie. Tradycja - niestety już mało kto z "nowego" pokolenia ma na nią 

czas, dodatkowe nakrycie na stole to rzadkość, nawet jeśli się zdarza to i tak nikt przy nim nie 

zasiada. Z drugiej strony trudno się dziwić, że miejsce pozostaje puste, w dzisiejszych tak 

niebezpiecznych czasach nie można sobie pozwolić na nieznajomego "z ulicy". Możemy 

jednak zapełnić to miejsce w inny sposób; zatrzymując się czasami przy potrzebującym, nie 

być obojętnym na ludzką krzywdę, przede wszystkim mieć serce i patrzeć w serce. Musimy 

zdawać sobie sprawę z tego, że zawsze jest ktoś, kto ma gorszą sytuację niż my. Pochłonięci 

praca, życiem na pokaz zapominamy o innych, często użalamy się nad sobą i swoimi 

problemami, a tak naprawdę nie doceniamy tego, co posiadamy i często nie potrafimy się 

dzielić. 

  Szczególnie w okresie świątecznym musimy pamiętać o drugim człowieku. W 

Krakowie aż roi się od bezdomnych, często są to osoby, które straciły wszystko przez nałóg i 

słabości lub zrządzenie losu. Z optymizmem stwierdzić można, że ludzie ci  

nie są jednak zdani tylko na siebie, co rok organizowana jest pomoc; odbywa się wigilia 

rozdawane są ciepłe posiłki, aż 600 miejsc noclegowych, które czasami przy najgorszym 

mrozie i tak pozostają puste, codzienne darmowe obiady wydawane przez Caritas. Proszeni o 

pomoc musimy potrafić oddzielić ziarno od plew, aby nie dać się oszukać i zrazić. Nie każda 

osoba myśląc o nadchodzących świętach wyobraża sobie mnóstwo potraw i  prezentów, wielu 

ludzi głowi się za co przygotować kolację, już nie mówiąc o podarunkach dla swoich pociech. 

Dzieci widzą reklamy zachęcające do kupna zabawek, wyobraźnia zaczyna działać, później 

następuje rozczarowanie , bo pod drzewkiem nie leży wymarzona lalka tylko skromny 

prezent, który i tak był szczytem możliwości rodziców . Dlatego nie możemy odcinać się od 

potrzebujących, pamiętajmy o innych, bo "nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było 

na udzielenie pomocy bliźniemu" jak powiedział Mikołaj Gogol. „Wypełnijmy puste miejsce 

przy stole dobrymi uczynkami”. 



Niesamowite przeżycie 

 

Był to spokojny, chłodny jesienny wieczór. Kalendarz wskazywał 28 listopada 

bieżącego roku. Spacerując po małym rynku w Krakowie ujrzałem grupę osób zmierzających 

w kierunku budynku, w którym, jak można było wnioskować z ich rozmowy, miał odbyć się 

koncert. Zaciekawiony podsłuchanymi pogaduszkami młodych ludzi postanowiłem też tam 

zajrzeć.  

W sali koncertowej panowała całkowita cisza, a wystrój sceny stwarzał spokojny i 

fascynujący klimat. Wybiła godzina 19:00, na scenie pojawił się główny organizator 

koncertu, dyrektor szkoły wokalno-aktorskiej w Krakowie, pan Bogdan Kalarus. Koncert miał 

za zadanie przedstawić osiągnięcia uczniów tej szkoły w zakresie śpiewu i aktorstwa. 

Dwudziestu uczestników prezentowało szeroki repertuar piosenek aktorskich, popowych, a 

nawet operowych. Między poszczególnymi wykonaniami mogliśmy wysłuchać złotych myśli 

i satyrycznych opowieści dyrektora szkoły. Podczas koncertu podziwiałem talenty młodych 

ludzi, którzy w swe utwory włożyli całe serce i duszę. Czas mijał nieubłaganie, aż do utworu 

dziewiętnastego, kiedy to na scenie pojawiła się tajemnicza dziewczyna. Z wyglądu mająca 

około siedemnastu lat, o pięknych zielonych oczach, z których wyzierała radość. Wyraz jej 

twarzy mówił mi, że jest osobą pogodną i otwartą, czoło, na które opadały jej lśniące czarne 

włosy zdradzały inteligencję i mądrość, a na jej różanych ustach gościł promienny uśmiech. 

Przez chwilę zamyśliłem się i oddałem marzeniom... Po zapowiedzi okazało się, że jest to 

Paulina Mirocha, na co dzień uczęszczająca do Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, a od 

roku uczestnicząca w zajęciach owej szkoły wokalno-aktorskiej. Zaśpiewała piosenkę 

Whitney Houston pt. „Saving All My Love For You”. Jak można było się domyśleć, utworem 

tym wyraziła swoje emocje, przeżycia i wartości. Podczas jej występu wśród publiczności 

panował całkowity spokój i cisza. Wszyscy zgromadzeni kierowali wzrok ku scenie. Z ich 

wyrazów twarzy można było odczytać wzruszenie i podziw. Tuż po wykonaniu piosenki 

przez Paulinę na sali rozległ się niesamowity aplauz. Przez kilka minut nie było słychać nic 

poza dźwiękiem braw. Była to piosenka, która podczas tego wieczoru najbardziej przypadła 

mi do gustu, a jej polski odpowiednik tytułu - „ Zachowam całą swoją miłość dla Ciebie” 

pozwala w każdym z nas odkryć swoje marzenia, wartości i znaleźć ukryty skarb jakim jest 

miłość.        

Mimo, że pierwszy raz słyszałem taką muzykę, nie mogłem wyjść ze zdumienia. Było 

to niesamowite przeżycie i chciałbym mieć jeszcze kiedyś okazję je powtórzyć. 



„ Iść za marzeniem  

i znów iść za marzeniem…” 
 

 Sir James MatthewBarrie był jednym z najbardziej uzdolnionych i najlepiej 

opłacanych pisarzy przełomu wieków XIX i XX. Choć pozostawił po sobie kilkanaście dzieł 

(sztuk teatralnych, powieści i opowiadań) to nieśmiertelność zyskał jako autor "Piotrusia 

Pana" – ponadczasowej opowieści o chłopcu, który nie chciał dorosnąć.  

 To niezwykła książka, która od kilkudziesięciu już lat bawi coraz to nowe pokolenia 

czytelników. Perypetie chłopca („ wiecznego dziecka ”) zostały przetłumaczone prawie na 

wszystkie języki świata i doczekały się ponad 10 ekranizacji filmowych i kinowych. Jednak 

mało kto wie, że równie fascynująca co sama powieść, była historia jej powstania… 

 

 Film Marca Forstera „ Marzyciel ” (Oryginalny tytuł u brzmi „FindingNeverland”) 

jest inspirowaną autentycznymi wydarzeniami opowieścią mówiąca o wyjątkowym szkockim 

dramaturgu Jamesie Barrie’m, który po porażce jednej ze swoich sztuk przeżywa kryzys 

twórczy. Inspirację odnajduje podczas spaceru londyńskim KensingtonGardens. Spotyka tam 

rodzinę Llewelyn Davies: czterech chłopców(George’a, Jacka, Michaela i Petera) oraz piękną 

owdowiałą matkę Sylvię. Przyjaźni Jamesa i Sylvii oraz więzi pisarza z dziećmi nie akceptuje 

ani matka Sylvii, ani żona Jamesa . Częste spotkania Barrie’go z rodziną Llewelyn Davies, 

zabawy z chłopcami i rozkwit uczucia wobec ich matki pozwolą pisarzowi stworzyć nową, 

niezwykłą sztukę. James pokazuje nam drogę i źródło inspiracji swojego największego dzieła. 

Przedstawia nam powstanie chyba najbardziej czarodziejskiej książki: ”Przygody Piotrusia 

Pana”. 

Mimo, iż obraz sprawia wrażenie opartego na faktach w kilku miejscach rozmija się z 

prawdą. W "Marzycielu" Sylvia nie ma męża - jest młodą wdową z czworgiem dzieci. W 

rzeczywistości jednak główna bohaterka wiodła szczęśliwe życie u boku mężczyzny swego 

życia z wesołą gromadką niesfornych pięciorga synów. Pierwsze spotkanie pisarza z jego 

przyszłą muzą nastąpiło w 1897 r., a nie jak podaje film w 1903 roku. Pominięto również 

atmosferę skandalu, która towarzyszyła przyjaźni Barrie’go i Sylvii. Na przełomie dwóch 

wieków cały Londyn huczał od plotek, gdyż wiele osób podejrzewało Jamesa o niezdrowe 

zainteresowanie dziećmi (to pomówienie przez długie lata ciążyło na jego reputacji). 

Zarzutów jednak nie potwierdzono. 

http://www.filmweb.pl/Marc,Forster,filmografia,Person,id=57182
http://marzyciel.filmweb.pl/


 „ FindingNeverland ” to niezwykła opowieść o uczuciu, jakim jest miłość, potędze 

wyobraźni i o człowieku, któremu udało się zachować dziecięcą ciekawość oraz chęć 

przeżywania przygód. To również historia powstania ponadczasowej opowieści, która 

narodzić się mogła jedynie w umyśle prawdziwie wyjątkowego człowieka.  

 

 Reżyser filmu (Marc Forster) umiejętnie połączył ze sobą te elementy tworząc piękny, 

a co najważniejsze angażujący emocjonalnie widza film. Całe swe dzieło ukazuje w magiczny 

i zajmujący sposób. Forster z łatwością manipuluje uczuciami widza. Na początku wzbudza 

sympatię do głównego bohatera, potem wprowadza w wędrówkę po jego świecie magii, aż w 

końcu doprowadza odbiorcę do wzruszenia, a nawet łez. 

Scenarzysta David Magee sprawił ze „ Marzyciel ” działa na widza na wielu płaszczyznach. 

Intrygujący jest przede wszystkim sam związek pisarza z Sylvią, o którym do samego końca 

nie wiadomo, czy był jedynie przyjaźnią, czy też może podszytą erotyką fascynacją? Nie 

mniej pasjonująca jest obserwacja jak w umyśle pisarza powstawał "Piotruś Pan", jak 

niekiedy błahe, czy wręcz przypadkowe zdarzenia zmieniały się w wyobraźni Barrie’go we 

fragmenty przyszłej sztuki. Im więcej czasu spędza on z dziećmi Sylvii tym więcej obrazów 

pojawia się w jego głowie.  

 

            Pochwalić muszęForstera za wykorzystanie efektów specjalnych, które umiejętnie 

budują baśniową atmosferę filmu. Scena, w której Barrie i jego żona wchodzą każde do 

swojej sypialni, a za uchylonymi drzwiami pokoju pisarza roztacza się wspaniały krajobraz 

Nibylandii, na długo pozostała w mojej pamięci. 

 Największym atutem filmu (obok inteligentnego, porywającego scenariusza oraz 

sprawnej reżyserii) jest aktorstwo. JohnnyDepp po raz kolejny udowadnia, że nie ma postaci, 

której nie byłby w stanie zagrać. Zarówno jako kapitan piratów, agent CIA, czy pisarz jest tak 

samo naturalny i wiarygodny. Co więcej, patrząc na niego wydaje się, że żadna z ról nie 

przychodzi mu z trudem. Gra lekko, nie szarżuje, sprawia wrażenie, jakby za każdym razem 

doskonale bawił się planie. W "Marzycielu" partnerują mu KateWinslet jako Sylvia (jak 

zawsze wspaniała) oraz młodziutki FreddieHighmore ( Peter, jeden z synów Sylvii), którego 

umiejętności zachwyciły Deppa do tego stopnia, iż namówił Tima Burtona by ten obsadził go 

w tytułowej roli w "Charlie i fabryce czekolady". Depp i Highmore grają w „ 

FindingNeverland ” postaci skrajnie odmienne - dorosłego mężczyznę z duszą dziecka oraz 

młodego chłopca, którego tragiczne przeżycia pozbawiły dziecięcej naiwności. 

 

http://www.filmweb.pl/Marc,Forster,filmografia,Person,id=57182
http://www.filmweb.pl/Marc,Forster,filmografia,Person,id=57182
http://marzyciel.filmweb.pl/
http://johnny.depp.filmweb.pl/Johnny,Depp,filmografia,Person,id=29
http://marzyciel.filmweb.pl/
http://kate.winslet.filmweb.pl/Kate,Winslet,filmografia,Person,id=119
http://www.filmweb.pl/Freddie,Highmore,filmografia,Person,id=99797
http://johnny.depp.filmweb.pl/Johnny,Depp,filmografia,Person,id=29
http://tim.burton.filmweb.pl/Tim,Burton,%28I%29,filmografia,Person,id=14n
http://www.filmweb.pl/Karol,i,fabryka,czekolady,%282005%29,obsada,Film,id=104541
http://johnny.depp.filmweb.pl/Johnny,Depp,filmografia,Person,id=29
http://www.filmweb.pl/Freddie,Highmore,filmografia,Person,id=99797


 Należy tez wziąć pod uwagę takie szczegóły jak scenografia lub kostiumy. To właśnie 

one oprócz wspaniałej muzyki (Jana A.P. Kaczmarka, który za swoją pracę otrzymał Oscara) 

oddawały klimat tamtej epoki. Alexandra Byrne, która zajmowała się kostiumami też w 

takich filmach jak „Elizabeth” i „Hamlet”, poradziła sobie doskonale i z tym 

przedsięwzięciem. Uważam też, że nikt nie wykonałby takiej scenografii jak Gemma Jackson. 

Poradziła sobie ona zarówno z rzeczywistością jak i z światem wyobraźni. To dzięki niej 

reżyser mógł stworzyć wspaniały świat Jamesa Barrie’go.  

 Film Forstera ogląda się niezwykle porywająco, a co najważniejsze nie ma w nim 

typowej amerykańskiej tandety. Ta podróż do Nibylandii jest niczym poezja, której chcemy 

smakować wciąż i wciąż, zrobiona jest z olbrzymim wyczuciem "smaku". Widoczna jest idea, 

którą podążali twórcy filmu, pośród zgiełku, problemów, odnajdujemy odrobinę nadziei- jest 

nią moc marzeń. Do tego "Marzyciela" pasuje stwierdzenie, że to umysł steruje naszym 

ciałem. Potęga wyobraźni jest w stanie zmotywować nas do działania, rzeczy nierealne 

wprowadzając w czyn. Wtedy nawet śmierć nie jest straszna, ponieważ zdajemy sobie 

sprawę, że jest po prostu koniec naszej drogi, przejście do lepszej rzeczywistości. Nibylandia 

to miejsce idealne, gdzie nic nam nie grozi i wszystko jest takie jak byśmy chcieli. Jest 

wszędzie i nigdzie… 

 

 

 Gorąco polecam wszystkim bez wyjątku „ Marzyciela ”. Poetyczna baśń przepełniona 

jest magią, czarem, dzięki którym wiemy, że należy przekraczać wszelkie granice. To nie film 

dla zwykłych zjadaczy popcornu, jest inteligentny, skłania o przemyśleń 

Wspaniała gra aktorska i muzyka tworzą z tego filmu arcydzieło, które porywa widzów w 

najdalsze zakątki wyobraźni. Film ten w piękny sposób przedstawia podróż w głąb umysłu, 

której celem jest odszukanie dziecka w każdym z nas. Pokazuje, jak człowiek dorosły 

pozostaje dzieckiem, a dziecko zastaje zmuszone do bycia  człowiekiem dorosłym. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tradycje świąteczne w Polsce  

 

Pierwsza gwiazdka, pięknie przystrojona choinka i opłatek to jedne z najważniejszych 

symboli Bożego Narodzenia. Warto poznać znaczenie tych znaków i związane z nimi 

tradycje. 

 

Pierwsza Gwiazdka 

Jest symbolem GwiazdyBetlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom 

Jezusa. Dzięki niej pasterze, Trzej Królowie mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela. 

Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero, gdy ona 

zabłyśnie możemy, według tradycji, siąść do stołu i podzielić się opłatkiem. 

 

Opłatek 

Jego nazwa wzięła się z łacińskiego słowa oblatum i znaczy tyle co dar ofiarny. Jest to nic 

innego, jak cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody. Na nim widnieją obrazy 

związane z Bożym Narodzeniem. Dzielenie się chlebem ma korzenie w pogańskich 

tradycjach. Z czasem przeszło ono na stałe do zwyczajów chrześcijańskich, a dziś dzielimy 

się opłatkiem przed wieczerzą wigilijną, składamy sobie życzenia. Życzenia, jakie składamy 

sobie podczas dzielenia się opłatkiem powinny być szczere, wybaczamy sobie wtedy 

wszystkie winy, aby zasiąść do kolacji pogodzeni i z czystymi sercami. 

 

Sianko wigilijne 

Kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym będziemy spożywać wigilijną 

kolację. Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim przyszedł na świat Jezus – szopkę i siano, 

na którym leżał po urodzeniu. 

 

 

 

Choinka 

Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś były to przystrojone snopy 

siana bądź gałęzie. Z czasem zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby 

sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do innych chrześcijańskich krajów. Ozdoby 

choinkowe powinny być związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie wiesza 



się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej. Kiedyś wieszano jabłka, które 

prawdopodobnie symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś jabłka 

zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko to symbol życia i narodzin Zbawiciela. 

Lampki choinkowe powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu się pierwszej 

gwiazdki. 

 

Kolędy 

Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu 

Pana. Ich nazwa pochodzi z łaciny – calendae, co oznaczało pierwszy dzień miesiąca. 

Pierwsze „kolędy” były śpiewane przez Rzymian w ramach uroczystego uczczenia 

pierwszego stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli chrześcijanie, aby czcić 

narodziny Jezusa. Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź królu anielski” i pochodzi z ok. 

1420 roku.  

 

Prezenty  

Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie kojarzą się 

Bożym Narodzeniem. Pierwotnie ten zwyczaj był związany wyłącznie z osobą św. Mikołaja, 

dziś, za Lutrem przyjmujemy, iż są to podarki od małego Jezusa.  

 

 

 

 

Stajenka 

W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem nas samych. Jesteśmy jak stajenka, w której 

nie zawsze jest czysto, w której dobro przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do stajenki, a 

więc i do nas, zwykłych ludzi, przychodzi Jezus, rozświetla nasze życia i daje nam nadzieję, 

miłość i wiarę. Bóg rodzi się w nas! 

 

Pasterka 

Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy 

przy żłobie Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi. jest najważniejszym 

momentem w czasie Świąt Bożego Narodzenia. 

 

 



 

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w różnych 

krajach 
 Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a 

zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy 

obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, 

kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia – dzień 

przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali Chrystusa, 

nazywając go „Słońcem Sprawiedliwości”. Tajemnica Bożego Narodzenia 

polega na tym, że druga Osoba Boska stała się człowiekiem, aby w ciele 

ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest 

wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest 

ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. 

 

Zwyczaj ubierania choineknarodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat 

temu. W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, 

sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. 

Kościół chętnie przejął ten zwyczaj jako zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku 

zawieszamy światła, bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest światłością świata.  

 

Wigilia.W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie 

pojawia się pierwsza gwiazda. 

Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem. Pod 

nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, najstarsza osoba 

w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach Jezusa, 

następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa 

życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o 

zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste 

nakrycie 

W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero gdy podzielimy się 

opłatkiem, możemy skosztować czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych 

orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet kolęd. 

Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie 

polskim. Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują 

nieco odmienne zwyczaje. Do rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków i szopek 

najwięcej przyczynił się św. Franciszek z Asyżu i jego bracia. To on, chcąc przypomnieć 

narodziny Pana Jezusa, nakazał nanieść do groty siana i przyprowadzić wołu i osła. Zawołał 

braci i pobożnych ludzi. Tam odczytał im Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela i wygłosił 

kazanie o wcieleniu Słowa. 

W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed  Bożym 

Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową 

szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie 

wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych 

żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana.Głównym 

daniem jest pieczona ryba oraz „ciasto Trzech Króli”, w który 

zapieka się drobne upominki.Prezenty rozdawane są 6 stycznia w 

święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od 

mędrców ze Wschodu. 



 

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym 

gronie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z 

pieczonego indyka i „ płonącego puddingu”. Wieczorem w Wigilię angielskie 

dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je 

wypełnione prezentami.Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą 

wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie 

życzeń.Londyn jest ojczyzną pierwszych  kartek z życzeniami. W 1846 roku 

Jon Horsley z Anglii zaprojektował  pierwszą kartkę świąteczną z napisem 

„Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku”. 

 

W  Szwecji Święta Bożego Narodzenia  rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. 

Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość 

mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. 

Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie 

śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki.                                 

W Niemczech „Boże Narodzenie“ obejmuje trzy dni: 24 grudnia -„Wigilię“, pierwszy dzień 

Świąt Bożego Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i drugi dzień Świąt Bożego 

Narodzenia (26.12.). W Wigilię w chrześcijańskich rodzinach przed lub po uczestnictwie w 

Mszy Świętej zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna się „gwiazdka“ tzw. 

„Bescherung“. Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie rodziny obdarowują się 

wzajemnie prezentami. Dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty przyniósł 

Święty Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet Mikołaja, którego rolę 

odgrywają studenci przebrani w kostium. W pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego 

Narodzenia wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne msze. 25 i 26 grudnia są dniami 

świątecznymi wolnymi od pracy. 

Greckie Boże Narodzenie jest spokojnym, uroczystym 

okresem. Gorący okres rozpoczyna się 6 grudnia w dniu 

Świętego Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się 

podarunkami i trwa aż do 6 stycznia - święta Trzech Króli. 

Na dzień przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem 

dzieci śpiewają coś na wzór kolęd, chodząc od domu do 

domu. Te kolędy mają błogosławić domostwa. Często 

kolędy te są śpiewane przy akompaniamencie małych 

metalowych trójkącików i małych glinianych bębenków. 

Za śpiew dzieci często nagradzane są słodyczami i 

suszonymi owocami. Na prawie każdym stole można 

znaleźć "Christopsomo" ("Chleb Chrystusa"). Jest to okrągły bochenek ozdobiony na szczycie 

krzyżem, wokół którego ludzie stawiają symbole z ciasta przedstawiające wszystko to, co 

oznacza długotrwałość. Jeśli biesiadnicy pochodzą z wyspy i są rybakami na ich stole 

zobaczysz chleb z rybą. Choinki nie są powszechnie używane w Grecji, a prezenty są 

wręczane 1 stycznia. Obecnie w większych miastach można zobaczyć ulice przystrojone w 

lampki i dekoracje. Powoli zostaje też przejmowana zachodnia tradycja wysłania kart z 

życzeniami świątecznymi do przyjaciół i rodziny. 

We Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym 

Narodzeniem. Wszystkich opanowuje gorączka zakupów. Właściciele sklepów prześcigają się 

w pomysłach dekorowania wystaw. Ulice miast przystrojone są kolorowymi lampkami i 

gwiazdkami.Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. Są to święta 

rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują prezenty.  

We Francji, w przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii.  Francuzi biorą udział we mszy, a 



25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami 

i pije dużo szampana. We Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które 

w wigilijną noc wkłada do bucików ustawionych przy kominku. 

W Czechach i na Słowacji. Okres Bożego Narodzenia jest w Republice Czeskiej 

okresem szczególnym. Święta są tu czasem wzajemnych 

spotkań rodzinnych oraz dniem wolnym, w którym można 

się dobrze zabawić. Już kilka tygodni przed Bożym 

Narodzeniem, zarówno w Czechach, jak i na Słowacji, 

wystawy sklepowe przyciągają klientów specjalnymi 

promocjami i kolorowymi świecidełkami. Prawdziwy okres 

świąteczny rozpoczyna się jednak dopiero 24 grudnia. 

Ludzie wierzący przez cały ten dzień zachowują post, 

następnie składają sobie życzenia i obdarowują się 

prezentami. W prawie każdym domu stoi choinka, wokół 

której gromadzą się domownicy zasiadający do wspólnej kolacji, gdy na niebie ukaże się 

pierwsza gwiazdka. Na stole nie może na przykład zabraknąć „vánočky” – tradycyjnego 

białego ciasta przypominającego wyglądem i smakiem polską słodką chałkę z bakaliami. 

Pierwszą spożywaną potrawą są, podobnie jak w Polsce, opłatki. Następnie na stół wędruje 

zupa grzybowa oraz obowiązkowo ryba, a najlepszą oczywiście jest karp. Na Słowacji, a 

przede wszystkim w okolicach Bratysławy, w miejsce zupy grzybowej często podawany jest 

kapuśniak. Czesi i Słowacy przywiązują też ogromną wagę do 

suszonych owoców oraz jabłek, które służą nie tylko do jedzenia, ale 

także do świątecznych wróżb.W okresie bożonarodzeniowym nasi 

południowi sąsiedzi śpiewają oczywiście również kolędy, a ludzie 

nawiedzają kościoły, które w Czechach w ciągu roku świecą pustkami. 

We Włoszech Święta Bożego Narodzenia mają tysiącletnią tradycję. 

Włosi wysyłają wiele kartek z życzeniami do rodziny i przyjaciół.8 

grudnia ubiera się choinkę oraz budowane są żłobki w kościołach. 24 

grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kolacja, podczas której jedzone są typowe 

włoskie ciasta – penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Włosi biorą 

udział w Pasterce. W czasie Bożego Narodzenia rozdają prezenty.Centralne ulice Rzymu 

zdobią wielkie choinki. 

We współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż 

Boże Narodzenie, świętowana jest noc z 31 grudnia na 1 

stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą 

Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżynka. Boże 

Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 

7 stycznia. To święto bardzo radosne,  wiele osób udaje 

się wtedy do cerkwi, wszyscy składają sobie życzenia. 

Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli 

Wigilia. Przygotowuje się postne danie z ziaren 

pszenicy, miodu i kaszy  zmieszanymi z migdałowym 

lub makowym mlekiem. Do kaszy dodaje się orzechy 

lub mak. Takim daniem rozpoczyna się Wigilia. Na rosyjskim stole wigilijnym obowiązkowo 

powinno znaleźć się 12 dań – zgodnie z liczbą apostołów – m.in. bliny, ryba i mięsa w 

galarecie, pieczyste i pierniki miodowe. Wieczerzę wigilijną poprzedza ścisły post, który 

przestrzegany jest, aż do pojawienia się pierwszej gwiazdki, symbolizującej gwiazdę 

Betlejemską. Do tradycji Świąt Bożego Narodzenia należy m.in. zapalanie świec w oknach i 

ognisk na ulicach, które mają rozgrzać w zimową, mroźną noc narodzone Dzieciątko. Dzieci 

z papierowymi gwiazdami i lampionami w rękach pukają do tych domów, w których 



zapalono świece, aby złożyć życzenia domownikom, zaśpiewać kolędy, a nawet odegrać całe 

przedstawienia. Gospodarze zapraszają ich do domu, do swojego stołu lub nagradzają 

świątecznymi smakołykami. 

W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę - gliniane naczynie wypełnione 

słodyczami. Pod nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, co rozpoczyna 

wyścig w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony dorsz z papryką i 

oliwą oraz małymi grzankami. Podaje się również pieczonego indyka, owoce, słodycze. 

Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych – choć raczej właściwie należałoby 

użyć zwrotu święto - gdyż tradycyjna amerykańska rodzina nie obchodzi Wigilii, a 26 grudnia 

jest normalnym dniem pracy. Nie umniejsza to jednak roli, jaką Boże Narodzenie pełni w 

kulturze USA. Każda amerykańska rodzina pieczołowicie i z dużym wyprzedzeniem 

przygotowuje się na ich nadejście. Ulice i domy przystrajane są tysiącem migocących 

światełek i lampek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


