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Zwyczaje i obrz´dy bo˝onarodzeniowe
w ró˝nych krajach

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia sà najbardziej oczekiwa-
nym i niezwykle wa˝nym wydarzeniem w polskiej tra-
dycji. Jest to Êwi´to rodzinne, które sp´dzamy w gro-
nie najbli˝szych i przyjació∏. Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
poprzedza okres adwentu - czas czuwania i przygoto-
waƒ do zbli˝ajàcych si´ Êwiàt. W Polsce Êwi´ta rozpo-
czyna Wigilia.  S∏owo „wigilia” wywodzi si´ z j´zyka
∏aciƒskiego i oznacza „czuwanie”. Wigilia Bo˝ego Na-
rodzenia na sta∏e wesz∏a do tradycji w XVIII w.

Tradycja obchodów Êwiàt Bo˝ego Narodzenia jest
g∏´boko zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim.
Na ca∏ym Êwiecie katolicy Êwi´tujà narodzenie Jezusa,
ale w ka˝dym kraju panujà nieco odmienne zwyczaje.

 W Hiszpanii odpowiednikiem op∏atka jest cha∏wa.
Przed Bo˝ym Narodzeniem ka˝da rodzina hiszpaƒs-
ka zaopatruje si´ w nowà szopk´. Wigilijna wieczerza
rozpoczyna si´ po pasterce. Nast´pnie wszyscy wycho-
dzà na ulice oÊwietlone tysiàcami barwnych ˝arówek,
Êpiewajà kol´dy, taƒczà i bawià si´ do rana. G∏ównym
daniem jest pieczona ryba oraz ciasto Trzech Króli,
w którym zapieka si´ drobne upominki. Prezenty roz-
dawane sà 6 stycznia w Êwi´to Trzech Króli na pamiàtk´
darów, które Jezus otrzyma∏ od m´drców ze Wschodu.

W Wielkiej Brytanii wigilijny posi∏ek zaczyna si´
w po∏udnie w Êcis∏ym gronie rodzinnym. Obiad,
bo trudno tu mówiç o wieczerzy, sk∏ada si´ z pieczone-
go indyka i „p∏onàcego puddingu”. Wieczorem w Wi-
gili´ angielskie dzieci wywieszajà swoje poƒczochy
za drzwi, by nazajutrz rano odnaleêç je wype∏nione
prezentami. Tu narodzi∏ si´ zwyczaj poca∏unków
pod jemio∏à wiszàcà u sufitu. Taki poca∏unek przynosi
szcz´Êcie i spe∏nienie ˝yczeƒ.

W Niemczech „Bo˝e Narodzenie“ obejmuje trzy
dni: 24 grudnia -„Wigili´“, pierwszy dzieƒ Âwiàt Bo˝e-
go Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.)
i drugi dzieƒ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia (26.12.). W Wi-
gili´ w chrzeÊcijaƒskich rodzinach przed lub po uczes-
tnictwie we mszy Êwi´tej zapala si´ Êwiece na choince
i wtedy rozpoczyna si´ „gwiazdka“ tzw. „Bescherung“.
Âpiewa si´ lub s∏ucha kol´d i cz∏onkowie rodziny ob-
darowujà si´ wzajemnie prezentami. Dzieciom opowia-
da si´ legend´ mówiàcà, i˝ prezenty przyniós∏ Âwi´ty
Miko∏aj lub Dzieciàtko Jezus. W pierwszym i drugim
dniu Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wielu ludzi udaje si´
do koÊcio∏a na Êwiàteczne msze. 25 i 26 grudnia sà
dniami Êwiàtecznymi wolnymi od pracy.

Greckie Bo˝e Narodzenie jest spokojnym, uroczys-
tym okresem. Goràcy okres rozpoczyna si´ 6 grudnia
w dniu Âwi´tego Miko∏aja, kiedy to wszyscy wymieniajà

si´ podarunkami i trwa a˝ do 6 stycznia - Êwi´ta Trzech
Króli. Na dzieƒ przed Bo˝ym Narodzeniem i Nowym
Rokiem dzieci Êpiewajà coÊ na wzór kol´d, chodzàc
od domu do domu. Te kol´dy majà b∏ogos∏awiç do-
mostwa. Za Êpiew dzieci cz´sto nagradzane sà s∏ody-
czami i suszonymi owocami. Na prawie ka˝dym stole
mo˝na znaleêç „Christopsomo” („Chleb Chrystusa”).
Jest to okràg∏y bochenek ozdobiony na szczycie krzy-
˝em, wokó∏ którego ludzie stawiajà symbole z ciasta
przedstawiajàce wszystko to, co oznacza d∏ugotrwa∏oÊç.
Choinki nie sà powszechnie u˝ywane w Grecji, a pre-
zenty sà wr´czane 1 stycznia.

We Francji Êwiàtecznà atmosfer´ wyczuwa si´ ju˝
na kilka tygodni przed Bo˝ym Narodzeniem. Wszystkich
opanowuje goràczka zakupów. W∏aÊciciele sklepów
przeÊcigajà si´ w pomys∏ach dekorowania wystaw. Uli-
ce miast przystrojone sà kolorowymi lampkami i gwiaz-
dkami. Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia pe∏nià we Francji
bardzo wa˝nà rol´. Sà to Êwi´ta rodzinne. Francuzi
wr´czajà sobie r´cznie robione kartki Êwiàteczne oraz
kupujà prezenty. We Francji, w przeciwieƒstwie do Pol-
ski, nie ma Wigilii. Francuzi biorà udzia∏ we mszy,
a 25 grudnia siadajà do wspólnego obiadu. W ten
dzieƒ je si´ indyka nadziewanego kasztanami i pije
du˝o szampana.

We W∏oszech Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia majà ty-
siàcletnià tradycj´. W∏osi wysy∏ajà wiele kartek z ˝ycze-
niami do rodziny i przyjació∏. 8 grudnia ubiera si´
choink´ oraz budowane sà ˝∏obki w koÊcio∏ach. 24
grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kolacja,
podczas której jedzone sà typowe w∏oskie ciasta - pe-
nettone i pandoro, a tak˝e nugat, migda∏y i orzechy
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