„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
C. K. Norwid

Święta Bożego Narodzenia to chyba najpiękniejsze święta w roku. Magia tych świąt polega na
niepowtarzalnej atmosferze jaka towarzyszy nam w te święta, to czas najpiękniejszych tradycji,
wspólnych chwil, rodzinnej wieczerzy, emocji przeżywanych razem. Wielu naszych bliskich
przemierza kilometry, aby spędzić wspólne chwile przy rodzinnym stole - w blasku świec i zapachu
choinki, w otoczeniu najbliższych sercu i najpiękniejszych emocji wzruszeń, radości oczekiwania,
satysfakcji obdarowania. W te święta, jak w żadne inne czas ma inne znaczenie a przestrzeń inny
wymiar. W czasie tego jednego wieczoru dzieje się magia.
Boże Narodzenie sięga tradycjami dawnych czasów. Do wieczerzy wigilijnej zasiadano z
zapadnięciem zmroku, z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdy pilnie wypatrywanej przez dzieci.
Zaczynano od dzielenia się opłatkiem połączonym ze składaniem sobie życzeń. Piękny ten zwyczaj
zachował się w Polsce do czasów obecnych. Dla dzieci jest to chyba najpiękniejszy wieczór w roku,
w którym atmosfera baśni urzeczywistnia się na parę godzin, gdy pod pięknie ubraną choinką, w
świetle kolorowych światełek znajdują prezenty o których marzyły.
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.
Zobaczmy jak kultywowane jest Boże Narodzenie w różnych zakątkach świata.
HISZPANIA
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 Hiszpanii bardziej świątecznie
niż Boże Narodzenie obchodzi się święto Trzech Króli. Wtedy to do miasta zawija statek, który na
swym pokładzie przywozi tychże Władców. Hiszpanie odwiedzają znajomych i rozdają
prezenty. Tradycyjnym daniem jest keks – ciasto, w którym zapieka się drobne niespodzianki,
np. monety. Kto na nie trafi, ma obowiązek upiec keks za rok.
ANGLIA
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad,
bo trudno tu mówić o wieczerzy (Anglicy nie obchodzą Wigilii). Świąteczny posiłek spożywają w
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk nadziewany
kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw. christmas pudding – rodzaj deseru. Dopiero w drugi dzień
świąt otwierają otrzymane prezenty. 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".
SZWECJA
Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się tutaj podobnie jak w Polsce, czyli z pierwszym dniem
Adwentu - na 4 tygodnie przed Wigilią. Szczególnie uroczyście obchodzi się dzień 13 grudnia –
tzw. Świętą Łucję. Wczesnym rankiem tego dnia wyrusza pochód dzieci-przebierańców.

Dziewczynki ubierają się w proste, białe, długie sukienki. Niektóre z nich mają na głowie koronę ze
świeczek, inne srebrny łańcuszek, a w rękach trzymają świeczki. Chłopcy przebierają się za
krasnale i pierniczki lub zakładają długie koszule z papierowym, białym rożkiem na głowie,
a w ręku mają gwiazdę. Tradycyjnymi smakołykami są pierniczki i szafranowe bułeczki o różnych
kształtach. Dzień przed Wigilią rodzina spotyka się wspólnie na tzw. „dopp i grytan”,
podczas którego spożywają specjalnie na ten cel upieczony chleb maczany w podgrzanym
sosie. Podczas Wigilii na tzw. szwedzkim stole znaleźć można potrawy takie jak: śledzie
przyrządzane na różne sposoby, wędzonego łososia i węgorza, galaretkę cielęcą, kiełbaski, pasztety,
szynkę i małe
kulki z mielonego mięsa, różnego rodzaju kapusty oraz mnóstwo słodkości. Jak widać
Wigilia luterańska nie jest postna. Jedyną postną potrawą jest tzw. lutfisk – specjalnie
przyrządzona i podana ryba. Podobnie jak w innych krajach po kolacji przychodzi czas na
mikołajkowe prezenty, śpiewy i tańce wokół choinki.
GRECJA
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. Mają one 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.
FRANCJA
Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. Są to święta rodzinne. Francuzi
wręczają sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują prezenty.
W przeciwieństwie do Polski, nie ma Wigilii. Francuzi biorą udział we Mszy Św., 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.
CZECHY I SŁOWACJA
Okres świąteczny rozpoczyna się 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.
AUSTRIA
W Austrii po piątej po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna
się świąteczna kolacja. Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych kolęd na świecie
"Stalle Nacht, heilige nacht" (Cicha noc, święta noc).

WŁOCHY
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.
ARGENTYNA
W Argentynie święta Bożego Narodzenia obchodzone są bardzo hucznie. Przy ogromnym
stole zastawionym jedzeniem mieszkańcy wraz rodziną, znajomymi i sąsiadami bawią się i
żartują. Główny i najważniejszym daniem jest pieczony prosiak, a dopiero o północy zaczyna
się konsumowanie słodyczy, zabawa i tańce do samego rana. W tych harcach uczestniczą
również dzieci. Argentyńczycy prezentami obdarowują się w dniu Trzech Króli – 6 stycznia.
AUSTRALIA
W Australii ze względu na klimat, święta Bożego Narodzenia spędza się w niecodziennej scenerii:
w ten najważniejszy dzień mieszkańcy gromadzą się na plażach, rozkładają śnieżnobiałe obrusy;
jedzą pieczone indyki, małe ciasteczka z bakaliami o wymyślnych kształtach, owocowe puddingi i
ciasto, przypominające polski keks. Nie brakuje również prezentów, które można znaleźć pod
choinką, w ogromnej wełnianej skarpecie. Oprócz tego wysyłają wszystkim znajomym kartki
świąteczne, a otrzymane prezentują pod choinką.
MEKSYK
W Meksyku uroczystości Bożonarodzeniowe zaczynają się dziewięć dni wcześniej. Każdej nocy
odbywa się procesja, która ma przypominać poszukiwanie przez Maryję i Józefa
betlejemskiej gospody. Na przedzie procesji idzie dwoje ludzi, którzy wyobrażają Maryję i
Józefa. Wierni, chodząc od domu do domu, śpiewają radosne pieśni. Ostatniego dnia w jednym z
domów otwierają się drzwi i gościnni gospodarze zapraszają pielgrzymów do środka. W tym
okresie odwiedza się znajomych, wymieniając przy tym prezenty. Najwięcej radości mają wtedy
dzieci. Specjalnie dla nich wiesza się przy suficie kolorowe kubeczki napełnione piaskiem lub
mąką, a wśród nich jeden z niespodzianką. Dzieci odgadują, w którym kubeczku ukryty jest
prezent.

Życzmy sobie zdrowia i spokoju.
Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej prowadzi
Nas przez cały Nowy Rok tak,
aby spełniły się wszystkie pokładane w nim nadzieje.

