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WYDANIE ŚWIĄTECZNE 
*********************************************************** 

ŻYCZENIA 

Magiczny dzień 

 
Jest taki dzień w środku zimy 

Pachnący barszczem, choinką. 

Wesołych świąt sobie życzymy 

Karmiąc się szczęścia drobinką. 

 
Nadzieja wchodzi w nasze 

progi  

Miłość otwiera ramiona 

Dzień wszystkim nam 

drogi  

Radość smutek pokona. 

 

Pierwsza gwiazdka zaświeci 

Życzliwość z uśmiechem 

się splata  

W świat kolęda poleci 

Wiara do serca wkracza. 

 

Przystańmy więc na chwilę  

Nadzieja niech przetrwa 

rok cały  

Uśmiech króluje 

codziennie, 

A wiara niech kruszy skały! 

 

Życzymy miłej lektury! 

 

① OPIEKA: Aleksandra CEBULA, Krystyna DZIEDZIC  

 



       HISTORIA 

BOŻEGO NARODZENIA 

Boże Narodzenie w chrześcijańskim świecie 

obchodzone jest od IV w. Dawniej zwane było 

w Polsce Godami lub Godnymi Świętami (od 

starosłowiańskiego słowa god - rok). Jeszcze na 

początku naszego stulecia Boże Narodzenie 

świętowano przez 12 dni. 

Pierwszy dzień świąt – 25 grudnia rozpoczynało 

poranne nabożeństwo. Potem czas spędzano przy 

suto zastawionym stole – na rozmowach, 

śpiewaniu kolęd, a także modlitwie i odpoczynku. 

Tego dnia powstrzymywano się od wszelkiej 

pracy: nie wolno było sprzątać, rąbać drewna, 

przynosić wody ze studni. Tradycja zakazywała 

również czesania się, przeglądania się w lustrze, 

spania w ciągu dnia. Nie urządzano tego dnia 

wesel ani zabaw. Wizyty składane były dopiero 

w drugim dniu- św. Szczepana. 
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BOŻE NARODZENIE NA ŚWIECIE 

 
INDIE 

Według zwyczaju Hindusi, zawsze na święta kupują 

sobie nowe ubrania. 

Tradycyjnie, około 10 dni przed Bożym Narodzeniem, 

zaczynają się przygotowania świąteczne. Są 

dekorowane ulice, domy, kościoły. Malują różne wzory 

na podłogach i przed domami. Podczas świąt 

organizowany jest konkurs na szopkę, ustawioną 

w widocznym miejscu przed domem. 

 

FILIPINY 

Na Filipinach z palmowych liści i kwiatów robi się 

kolorowe girlandy, które umieszcza się na oknach 

oraz drzwiach domów. Potem przychodzi czas 

śpiewania kolęd. Przez 10 dni przed Bożym 

Narodzeniem dźwięk trąbki budzi mieszkańców miast 

i wsi, aby uczestniczyli w uroczystej mszy świętej. 
 

AFRYKA 

W Kamerunie – w chrześcijańskiej rodzinie- dzień wcześniej dzieci 

zdobią pomieszczenie girlandami i łańcuchami z liści mango lub 

palmy. Do kościoła wszyscy przychodzą ubrani odświętnie, a dzieci 

obowiązkowo w nowych strojach. Po południu rodzina zbiera się na 

wspólny posiłek, który jest zasługą głowy rodziny. Ojciec wybiera 

się na polowanie. Łowieckim trofeum jest antylopa, małpa lub 

jeżozwierz, czasami wąż boa. Tradycyjnym napojem jest wino 

palmowe. I tak pośród afrykańskiego krajobrazu rodzi się Ten, 

który był, który jest i który przychodzi. 
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ŚWIĄTECZNY PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE 
 

 

 

 

Cztery filiżanki miłości, dwie filiżanki lojalności, 

trzy filiżanki przebaczenia, filiżanka przyjaźni. 

Dwie łyżeczki czułości, cztery kwarty wiary, beczka śmiechu. 

 

Miłość połączyć z lojalnością i starannie zmieszać z wiarą. 

Przyprawić dobrocią, czułością i wyrozumiałością.  

Dodać przyjaźń i miłość. 

Obficie spryskać śmiechem.  

Wypiekać w słońcu. 

Serwować codziennie w obfitych porcjach! 
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