ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE
W RÓŻNYCH KRAJACH EUROPY

W Niemczech choinki są wyjątkowo okazałe i pięknie przystrojone.
Zwyczaj ich ubierania narodził się właśnie w tym kraju około 300 lat temu.
Niemcy są też ojczyzną jednej z najbardziej znanych kolęd na świecie - „Cicha
noc, święta noc”.
W Hiszpanii prezenty rozdawane są dopiero 6 stycznia, w Święto Trzech
Króli. Dzieje się tak na pamiątkę darów, jakie Jezus otrzymał od mędrców
ze Wschodu: Kacpra, Melchiora, Baltazara.
W Danii tradycyjnym daniem wigilijnym jest budyń z ryżu. Gospodyni
ukrywa w nim jeden migdał. Kto go znajdzie, dostaje świnkę z marcepana,
która zapewnia dostatek i szczęście przez cały rok.
We Francji dzieci wierzą, że mały Jezusek przynosi im prezenty
w wigilijną noc i wkłada je do bucików ustawionych przy kominku. Wieczerza
wigilijna rozpoczyna się dopiero po pasterce.
W Austrii o godzinie 5 po południu rozbrzmiewa w oknach mały
dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja.
Na Węgrzech, podobnie jak u nas pod obrus wkłada się sianko,
a wyciągnięcie najdłuższego źdźbła wróży długie życie. Na stole nie może
zabraknąć ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość.

W 1223 roku we Włoszech Święty Franciszek zorganizował pierwsze
jasełka Bożego Narodzenia. Wzięły w nim udział żywe zwierzęta. Obecnie
najsłynniejsza szopka na świecie z figurkami naturalnej wielkości ustawiona
jest co roku przed Bazyliką Św. Piotra w Rzymie.
Tradycja religijna w Szwecji nakazuje, by głównym świętem był
24 grudnia - Wigilia. W Szwecji dzieci w tym czasie mają ferie. Około godziny
15-stej można zacząć świąteczną ucztę, która nie

jest wcale postna.

Tradycyjny szwedzki bufet usytuowany w pobliżu wigilijnego stołu oprócz dań
rybnych i deserów ugina się pod talerzami z szynką, wieprzową galaretą
i wędlinami. Rozdawaniem gwiazdkowych prezentów od dziesiątków lat
zajmuje się Jul Tomte - przyjazny krasnal z brodą.
Świętowanie dla Brytyjczyków rozpoczyna się 25 grudnia („Christmas
Day”) uroczystym obiadem w gronie rodziny czy przyjaciół. Coraz częściej takie
uroczystości

organizowane

są

w

restauracjach.

W

Wielkiej

Brytanii

świąteczny klimat zaczyna się już w połowie listopada, by zniknąć zaraz po
Sylwestrze. Brytyjczycy uwielbiają ozdoby świąteczne - mikołaje, renifery,
prezenty, wielkie skarpety itp. Wszędzie błyszczą lampki!, którymi dekorują
domy i ogrody. Tradycyjny posiłek świąteczny to nadziewany, pieczony indyk.
Czym jest popularny „Christmas Crackers”? - są
to duże, ozdobne, papierowe cukierki (w środku
nie

ma

nic

słodkiego),

które

dwie

osoby

rozrywając pociągają do siebie. Rozdarcie go
sygnalizowane jest dość głośnym wybuchem,
a we wnętrzu możemy znaleźć małą niespodziankę, taką jak papierowa korona
na głowę, karteczkaz wróżbą, kość do gry lub coś podobnego.
W

Portugalii

ciekawy

jest

zwyczaj

tworzenia

szopek

bożonaro-

dzeniowych (szczególnie na północy) kraju. Nad jej przygotowaniem pracują
zazwyczaj całe rodziny. W niektórych portugalskich domach już w Wigilię,
w innych dopiero 25 grudnia na stole bezapelacyjnie rządzi słynne Bolo Rei,
czyli ciasto królewskie. Jest to drożdżowy wypiek w kształcie okręgu, bogato
zdobiony kandyzowanymi owocami i orzechami. Prezenty dzieci znajdują
pod choinką lub skarpetach zawieszonych nad kominkiem, które przynosi
Święty Mikołaj któremu pomaga Dzieciątko Jezus.

W Belgii odchodzi się od tradycyjnego Bożego Narodzenia. W wielu
rodzinach ważniejszy od wigilijnej kolacji jest obiad w pierwszy dzień świąt
- i zarazem ostatni, bowiem wolny od pracy jest tylko 25 grudnia. Oprócz
indyka w Wigilię jada się dziczyznę, pasztet z gęsich wątróbek, ostrygi,
homara.

Obowiązkowe

jest

ciasto

z

kremem

zwane

polanem

-

gdyż

przypomina kawałek drewna do palenia w kominku. Je się też słodką bułkę
w kształcie becika z lukrową figurką Jezuska, wciąż uważaną przez dzieci
za wymarzony rarytas.
Prawdziwym świętem w Holandii jest pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
Śniadanie świąteczne należy do

tradycji, jest okazją do rozpakowania

prezentów spod choinki, jedzeniem łakoci. Do tradycyjnych deserów należy
kerststol

-

czyli

strucla

bożonarodzeniowa

z

migdałowym

nadzieniem

i kerstkransjes - ciasteczka z dziurką w środku, które można zawiesić
na choince. Obiad świąteczny jest najświetniejszym obiadem roku. Składa się
z wielu dań zimnych i ciepłych przystawek oraz zup.
Kochani na zakończenie sentencja!
Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Ks. Jan Twardowski
Ściskam Was mocno.
Życzę Wam jak najlepszych Świąt.
Justyna Jaskulska

