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     Dla każdej osoby ważny jest okres świąt Bożego Narodzenia, ale dziś nie 
o tych osobach porozmawiamy. Dziś skupimy się na temacie tego 
niepowtarzalnego okresu w roku.

   Prawdopodobnie wielu z nas na słowo „święta” pomyśli sobie o Wigilii 
Bożego Narodzenia i związanej z nią obecnie powszechnej manii zakupów w 
okresie przedświątecznym, dekoracjach z tematyką Bożego Narodzenia, 
pięknych iluminacjach świątecznych na ulicach, może nawet o ulubionej 
potrawie wigilijnej czy łakociach, ale przede wszystkim – o prezentach. 
Zarówno tych naszych wymarzonych, jak i również o tych, którymi 
obdarowujemy bliskie nam osoby.

  Wigilia jest dniem poprzedzającym Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie 
Pańskie oraz Zesłanie Ducha Świętego. Wigilią także nazywa się 
 tradycyjną wieczerzę poprzedzającą świętą noc Bożego Narodzenia, którą 
urządzamy wraz z momentem ukazania się na niebie pierwszej gwiazdy 
betlejemskiej. Wtedy to dzielimy się opłatkiem z najbliższymi, składamy 
sobie życzenia, śpiewamy kolędy i pastorałki, obdarowujemy się 
prezentami, a także zostawiamy dodatkowe krzesło dla wędrownika.

   Ale co okres świąt Bożego Narodzenia oznacza dla chrześcijanina? To 
czas oczekiwania na narodziny Jezusa Chrystusa. Okres ten trwa od I 
Nieszporów Bożego Narodzenia do Niedzieli Chrztu Pańskiego, która 
przypada po Święcie Trzech Króli. 25 grudnia jest datą symboliczną, bo 
Ewangelie nie wymieniają daty i dnia narodzin Chrystusa, a tym samym 
ten dzień stał się świętem narodzin naszego Zbawiciela jako Słońca 
sprawiedliwości i Światłości świata. Pasterka zaś jest pamiątką po 
nabożeństwach nocnych, które były stałą praktyką Kościoła w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa.

   Niezależnie od tego, z czym kojarzy nam się okres Bożego Narodzenia, 
trzeba  przyznać, że jest to wyjątkowy okres  w każdym roku naszego życia.
                                    
                                                                                     Patrycja Prusaczyk

Święta Bożego Narodzenia
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TRADYCJE  BOŻONARODZENIOWE 

 

W Wigilię domownicy ozdabiają choinkę oraz przygotowują się  do kolacji. 
Zgodnie z postanowieniami II Soboru Watykańskiego wigilijna wieczerza 
odbywa  się  po zapadnięciu  zmroku i  pojawieniu się  na niebie " pierwszej 
gwiazdki",   która   nawiązuje  do  Gwiazdy    Betlejemskiej   zwiastującej 
narodziny   Jezusa.  Wieczerza  rozpoczyna  się  od  modlitwy  i  czytania   
fragmentu  Ewangelii.  Później domownicy  łamią się opłatkiem i  składają 
sobie    życzenia.     Po     tym      można       przystąpić      do      jedzenia.
Najwięcej zwyczajów związanych jest z Wigilią. Poza wyczekiwaniem na 
pierwszą   gwiazdkę  wśród  bożonarodzeniowych  tradycji  wymienia  się:

• Sianko pod obrusem - zwyczaj wywodzi się z czasów pogańskich. 
      Jak nakazuje tradycja, siano symbolizuje narodzenie Jezusa w 

ubóstwie.

• Opłatek - gest przełamania opłatka symbolizuje wzajemne poświecenie 
się   jednych  dla  drugich  i  chęć  dzielenia  się  z  bliskimi  sukcesami. 
Dzielenie się opłatkiem ma zbliżać i łączyć ludzi.

 
• Dodatkowe nakrycie -  jest   ono   symbolicznie     przeznaczone    dla 

niezapowiedzianego gościa, ale  też  jest symbolem  pamięci  o naszych 
nieobecnych lub zmarłych bliskich.

• Świeca wigilijna -  światło  świecy  ma  być  znakiem  zaproszenia  do 
rodziny Marii i Józefa, aby mały Jezus narodził się w każdym domu.

• Choinka - jest   symbolem  chrześcijańskim,  który   ma    przypominać 
Adama    i   Ewę   oraz    upadek  i   odkupienie   rodzaju   ludzkiego. 

     Składanie prezentów pod choinką, ma oznaczać naśladowanie dobroci.
 
Wigilijny    wieczór    kończy    się    odprawianą    o    północy   pasterką. 
Według  tradycji  jest  to  msza  upamiętniająca   przybycie   do  Betlejem 
pasterzy, którzy jako pierwsi oddali hołd nowonarodzonemu Chrystusowi.
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TRADYCJE  BOŻONARODZENIOWE 
                   WE FRANCJI 

       We Francji bardzo mało  osób przestrzega  Adwentu,  jedyne co  się  z    tym
 kojarzy   to  specjalne   kalendarze  z   czekoladkami  na   każdy   dzień  aż     do 
Gwiazdki. Francuzi  nie  dzielą  się  opłatkiem,   rzadko   kiedy  śpiewają   kolędy 
(jeśli już to raczej piosenki świąteczne). Świętuje  się tam jedynie przez  dwa  dni – 
Wigilię i Boże Narodzenie, we  Francji  nie  ma  czegoś  takiego  jak drugi dzień 
świąt. Uroczystym  dniem, kiedy  spotyka  się cała rodzina  jest  zazwyczaj  Boże 
Narodzenie. Pasterka,  w polskim  rozumieniu,  odbywa się tylko  w największych  
katedrach,  w  reszcie  odprawiana   jest  zwykła msza wieczorna.

      Przede   wszystkim,   we     Francji   tak   jak   w    Stanach    Zjednoczonych 
prezenty   otwiera  się  dopiero   w   Boże    Narodzenie.  W    większości   domów  
stoi    także    choinka,    mieszkania     przyozdabia   się     kolorowymi  lampkami.   
Francuzi   silnie   kultywują   tradycję   szopki,    największą popularnością  cieszą 
się szopki w katedrze  Notre-Dame  na   Île  de  la Cité, w domach  często  stawia 
się   je  pod  choinką. Popularne  są  także jasełka.  W  świąteczną  atmosferę   od  
początku  grudnia  wprowadzają Francuzów specjalne jarmarki bożonarodzeniowe.

• Francuzi nie dzielą się opłatkiem w czasie wieczerzy 
wigilijnej

• pieśni mówiące o narodzinach Chrystusa nie mają 
wyróżniającej się formy tak, jak w Polsce

• na stole wigilijnym nie może zabraknąć ciasta Bûche de 
Noël , foie gras

• w dniu Bożego Narodzenia podaje się potrawy z 
drobiu 

• we Francji 26. grudnia jest dniem, w którym Francuzi 
udają się do pracy i nie mają obowiązku uczestnictwa 
we Mszy Świętej 
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- 55 dag maki psze"ej
- 10 dag cu#u pu$u
- 30 dag miodu
- 12 dag masla lub m%g%yny
- 1 jajko
- 2 lyzeczki sody oczyszczonej
- 1,5 paczki &zy&awy do pi'ników 
- 2 lyzeczki kakao

Skladniki :

P rzygotowanie :

Ugniesc ciasto, nastepnie schlodzic. 
Piec w temp'aturze 180°C okolo 10-15 min. 

Pi'niczki

A"a Suchecka

⇐⇐¥

⇐E¥⇐ ¥¥##⇐ ⇐⇒⇒⇒⇐⇐⇐*⇐****⇐⇐⇐⇐**,*⇒.¥¥¥E¥¥⇐⇐¥⇐⇐⇐⇐⇐⇐¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥i¥E¥###¥¥¥¥¥¥⇐⇐⇐¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥t¥¥¥¥E¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥'¥¥¥⇐¥⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐i⇐⇐⇐⇐⇐¥¥¥¥E¥⇐⇐¥¥¥¥¥⇐'⇐⇐⇐¥¥¥¥E⇐⇐¥E¥i¥E.EE#EEEEEE**i****F.¥#¥⇐¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥E¥¥¥EE¥#¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥⇐⇐⇐'⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐i⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐.⇐⇐E¥⇐¥¥⇐¥⇐¥¥¥⇐¥¥¥¥⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇒⇐⇒⇐**⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐.EE#EEEEEEEE**E*** * ⇐⇒******.EE#EEEEEEf******
"

*⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐¥

~

:
~

~
.

I r r ,

C

~



#¥¥##### ⇐⇐¥

⇐¥¥⇐ ¥¥##⇐ ⇐⇒⇒⇒⇐⇐⇐*⇐****⇐⇐⇐⇐**,*⇐¥⇐⇐⇐⇐⇐⇐¥¥¥¥¥¥E¥¥ #¥#¥¥¥¥¥¥#⇐⇐⇐¥¥⇐¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥#¥¥⇐E¥E¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐'⇐⇐⇐⇐¥⇐⇐¥¥¥¥¥E⇐⇐¥¥¥¥¥¥⇐⇐⇐¥¥¥¥E⇐E¥E¥⇐¥E¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐i⇐⇐E⇐⇐E⇐E⇐¥#¥E⇐i⇐⇐¥⇐¥⇐¥⇐¥⇐¥⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐
⇐⇒⇐⇒⇐**⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐.EE#EEEEEEEE**E*** * ⇐⇐*⇐****.EE#EEEEEEFI******

"

¥⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐



SILENT NIGHT
Silent night! Holy night! 
All is calm, all is bright 
round yon virgin mother and child, 
Holy infant so tender and mild, 
sleep in Heavenly peace! 
sleep in Heavenly peace! 

Silent night! Holy night! 
Son of God, Love's pure light 
radiant beams from Thy Holy face, 
with the dawn of redeeming grace, 
Jesus, Lord at Thy birth, 
Jesus, Lord at Thy birth. 

Silent night! Holy night! 
Shepherds quake at the sight; 
glories stream from Heaven afar, 
Heavenly hosts sing Alleluia, 
Christ, the Saviour, is born! 
Christ, the Saviour, is born!

DOUCE NUIT 

Douce nuit, sainte nuit! 
Dans les cieux l’astre luit. 
Le mystère annoncé 
s’accomplit. 
Cet enfant sur la paille 
endormi, 
C’est l’amour infini! (x2) 

Doux enfant, doux agneau! 
Qu’il est saint ! Qu’il est beau! 
Entendez résonner les pipeaux 
Des bergers conduisant leurs 
troupeaux 
Vers son humble berceau! 
(x2) 

C’est vers nous qu’il accourt, 
En un don sans retour! 
De ce monde ignorant de 
l’amour, 
Où commerce aujourd’hui son 
séjour, 
Qu’il soit Roi pour toujours! 
(x2)

ALMA NOX
Alma nox, tacita nox.
Omnium silet vox.
Sola virgo nunc beatum
Ulnis fovet dulcem natum.
Pax tibi, Puer pax! (x2)

Alma nox, tacita nox,
O Jesu, tua vox
Amorem nobis explanat,
Nos redemptos esse clamat,
In tuo natali. (x2)

Alma nox, tacita nox!
Angeli sonat vox: 
Alleluia! O surgite, 
Pastores huc accurrite!
Christus Deus adest. (x2)
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    Święta      Bożego      Narodzenia 
to  wyjątkowy  czas. Każdy zasługuje 
na    to,     aby     spędzić    go     w 
najpiękniejszy z możliwych sposobów.
    
     Życzymy Wam, aby   te   Święta 
były  takimi  dla  Was  i   Waszych 
Rodzin.  Niech    przyniosą   radość, 
niech   Wasze  łzy   zamieniają   się 
w   uśmiech,    strach   w    odwagę,
a   bezsilność   w   największą   siłę.

                        Zespół redakcyjny
                           gazetki ,,klasyk’’
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