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Opłatki
Łamanie się opłatkiem jest jedną z najbardziej
rozpowszechnionych tradycji wigilijnych, nie
tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zwyczaj
ten kultywowany jest m.in na Słowacji, Litwy,
Białorusi, Ukrainie, Czechach czy we Włoszech.
Pierwsze wzmianki o łamaniu się opłatkiem w
Polsce pochodzą z końca XVIII w.

Potrawy wigilijne
Najlepsze Przepisy Na Świąteczne Potrawy Wigilijne. Same Sprawdzone
Receptury, Zarówno Tradycyjne Jak I Te Bardziej Nowoczesne. Przepisy
Rodzinne Na Dania Wigilijne I Świąteczne, Takie Jak Barszcz
Wigilijny, Pierogi Z Kapustą I Grzybami, Kapusta Wigilijna, Barszcz
Grzybowy, Karp Smażony, Karp W Galarecie Oraz Ryba Po Grecku.
Popularne Przepisy Na Śledzie, Pasztety, Oraz Nieco Mniej Znane Ale
Warte Uwagi Dania Jak Fasolka Zapiekana Z Cebulką I Pierożki Z
Makiem Na Słodko. Poza Tym Dużo Sprawdzonych Przepisów Na Karpia
I Inne Ryby Np. Łososia, Świeżego I Wędzonego.
Polecam Też Przepis Na Tradycyjną Kutię Oraz Wiele Innych Deserów Z
Makiem Jak Makowiec Czy Tort Makowy. Poniżej Znajdziecie Też
Przepis Na Najlepszy Piernik, Pierniczki, Keks Z Bakaliami, Ciasteczka
Świąteczne Oraz Wiele Przepisów Na Pyszne Serniki.

Kolędy
• Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole. Są to
pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana. Ich
nazwa pochodzi z łaciny – calendae, co oznaczało
pierwszy dzień miesiąca.
• Pierwsze „kolędy” były śpiewane przez Rzymian w
ramach uroczystego uczczenia pierwszego
stycznia, potem zwyczaj śpiewania pieśni przejęli
chrześcijanie, aby czcić narodziny Jezusa.
Najstarsza polska kolęda to „Zdrów bądź królu
anielski” i pochodzi z ok. 1420 roku.

Prezenty
• Najprzyjemniejszy, dla wielu, zwyczaj
bożonarodzeniowy. Dziś to one głównie
kojarzą się Bożym Narodzeniem. Pierwotnie
ten zwyczaj był związany wyłącznie z osobą
św. Mikołaja, dziś, za Lutrem przyjmujemy, iż
są to podarki od małego Jezusa.

Stajenka
• W niej narodził się Jezus. Jest także symbolem
nas samych. Jesteśmy jak stajenka, w której
nie zawsze jest czysto, w której dobro
przeplata się ze złem. Jednak to właśnie do
stajenki, a więc i do nas, zwykłych ludzi,
przychodzi Jezus, rozświetla nasze życia i daje
nam nadzieję, miłość i wiarę. Bóg rodzi się w
nas!

Choinka
• Ubierana zazwyczaj w dzień wigilijny lub 23 grudnia. Kiedyś
były to przystrojone snopy siana bądź gałęzie. Z czasem
zwyczaj przynoszenia do domu i ubierania w różne ozdoby
sosnowego drzewka, przeniósł się z Niemiec do innych
chrześcijańskich krajów. Ozdoby choinkowe powinny być
związane z symboliką Bożego Narodzenia, a na jej szczycie
wiesza się bombkę w kształcie gwiazdy betlejemskiej.
Kiedyś wieszano jabłka, które prawdopodobnie
symbolizowały biblijną przypowieść o Adamie i Ewie, dziś
jabłka zastępujemy szklanymi bombkami. Zielone drzewko
to symbol życia i narodzin Zbawiciela. Lampki choinkowe
powinniśmy zapalić po raz pierwszy dopiero po pojawieniu
się pierwszej gwiazdki.

Pierwsza Gwiazdka
• Jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której
pojawienie się towarzyszyło narodzinom
Jezusa. Dzięki niej pasterze, Trzej Królowie
mogli dotrzeć do miejsca narodzin Zbawiciela.
Dziś oczekujemy pierwszej gwiazdy, jaka
pojawi się na wigilijnym niebie. Dopiero, gdy
ona zabłyśnie możemy, według tradycji, siąść
do stołu i podzielić się opłatkiem.

Sianko wigilijne
• Kładziemy je pod białym obrusem na
stole, przy którym będziemy spożywać
wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście
miejsce, w jakim przyszedł na świat
Jezus – szopkę i siano, na którym leżał
po urodzeniu.

Pasterka
• Tradycyjna msza odprawiana w nocy z 24 na 25
grudnia. Symbolizuje czuwanie pasterzy przy żłobie
Jezusa. Uczestniczymy w niej razem z najbliższymi.
jest najważniejszym momentem w czasie Świąt
Bożego Narodzenia.

Życzenia
• Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W
adwentowej refleksji, w skupieniu przy
konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną
gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech
przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy
go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
Życzy społeczność szkoły ZSE i O nr 6 w Łomży

