CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA 
Witam wszystkich bardzo serdecznie w świątecznym nastroju,
ponieważ coraz bliżej święta 
Święta to czas kultywowania cudownych tradycji od pięknej choinki,
którą powinno się przystrajać dopiero 24 grudnia i jak dawniej czyniono
każda

z

ozdób

miała

swoje

znaczenie.

Nic

nie

było

zawieszane

przypadkowo tylko w celach dekoracyjnych i tak zaczynając od góry,
a więc od gwiazdy, która według ludowej tradycji miała pomagać znaleźć
drogę do domu tym, którzy wyjechali. Wieszane światełka przypominały
o

przyjściu

na

świat

Chrystusa,

orzechy

symbolizowały dobrobyt

i zapewniały mądrość. Wieszając na choince dzwoneczki, wierzono,
że rodzina będzie dostawać dużo dobrych wieści. Cukierki o kształcie
lodowych sopli symbolizowały radość z narodzenia Bożego Dziecka,
pierniczki miały zapewniać miłość i przychylność sił nadprzyrodzonych,
a także długie oraz zdrowe życie. Aniołki jako dobre duchy miał chronić
dom i jego mieszkańców przed złymi mocami opiekując się domem
i ludźmi. Jabłka symbolizowały zdrowie i urodę. Oplatany całą choinkę
łańcuch od góry do dołu symbolizował scalenie rodziny pomagając
utrzymać jedność i nierozerwalność więzów
i dalszych krewnych.

łączących domowników

Natomiast 12 potraw to symbol wg tradycji chrześcijańskiej liczby
apostołów, według wierzeń ludowych liczba miesięcy w roku. Liczba 12 to
również symbol luksusu, oznaczała bogactwo i dostatek.
Znaczenie miały także poszczególne wigilijne dania:
Rybom - przypisuje się przede wszystkim znaczenie religijne: w wieczór
wigilijny przypominają o chrzcie, zmartwychwstaniu, nieśmiertelności
oraz odradzaniu się życia.
Grzyby - różnie przygotowane zapewniają w nadchodzącym roku dostatek
i zdrowie.
Owoce - jabłka to symbol miłości, zdrowia i pokoju. Suszone śliwki
odpędzają złe moce, zapewniają długowieczność. Gruszki przedłużają
życie, sprawiają, że będziemy przyciągać pieniądze.
Mak - to symbol płodności, jednocześnie nadzieja na spokojny sen,
łączność

z

innym

światem.

Zapewnia

ciszę,

spokój,

czystość,

zmartwychwstanie, pociechę i zapomnienie.
Kapusta -

według wierzeń

ludowych

posiada

życiodajną

siłę,

która

sprawia, że po długiej zimie cała przyroda ponownie budzi się do życia.
Orzechy - jedzone w trakcie wieczerzy wigilijnej, chronią przed bólem
zębów.

Natomiast

potrawy

z

dodatkiem

miodu,

zapewniają

przychylność sił nadprzyrodzonych.
Ziarna zbóż i wypieki - mają zapewniać pomyślność w nadchodzącym
roku. Samo zaś zboże uznawane jest za źródło życiodajnej mocy
i plenności. Chleb to dobrobyt.
Cudowną

tradycją

jest

również

pozostawienie

przy

stole

wolnego miejsca i chociaż w okresie obecnej pandemii będzie to tylko
symbol na znak pamięci o tych, którzy nie mogą spędzić tegorocznych
świąt razem z nami miejmy nadzieję, że w przyszłym roku wszystko wróci
do normalności.
A my wykorzystując obecne cuda technologiczne połączmy się przy
użyciu

Skypa,

przyjechać.

Messengerze,

itp.

z

najbliższymi,

którzy

nie

mogli

Odśpiewajmy

wspólnie

kolędy,

złóżmy

sobie

życzenia:

szczere, przemyślane, przepełnione czułością.
Doceniając

fakt,

że

w

świętach

nie

tylko

cudowne

jest

obdarowywanie się prezentami , ale chyba najcenniejszy jest dar
wspólnego świętowania. Wspólne rodzinne rozmowy, śpiewanie kolęd,
dzielenie się opłatkiem - symbolem wyrażającym wdzięczności za to co
mamy i znakiem przebaczenia niepotrzebnych kłótni, nieporozumień,
złośliwości, aby ten rok zakończyć z czystym sumieniem, w dobrym
humorze, w miłej atmosferze doceniając to co mamy i trud jaki inni
wkładają w to co mamy.
Na zakończenie chciałabym polecić Wam mój ulubiony utwór
z dzieciństwa (może go znacie? bo już ma sporo lat ) pod tytułem
„Przekażmy sobie znak pokoju” poniżej link do niego.
Cudowni

wykonawcy,

a

słowa

równie

piękne

i

refleksyjne,

jak w innych polskich kolędach i pastorałkach.

https://www.youtube.com/watch?v=2STRCKYyk28
Pamiętajcie, że święta są tym cudowniejsze, gdy spędzamy
je w rodzinnej, ciepłej atmosferze przepełnionej dobrym słowem
i miłością 
Wszystkiego Najlepszego:
Alina Tyda 

