
Święta Bożego Narodzenia



Skąd pochodzi

Boże Narodzenie?

Święto Narodzenia Jezusa

powstało w Betlejem.

Jest to stała uroczystość

liturgiczna przypadająca

na 25 grudnia, jednak

Wigilię obchodzimy dzień

wcześniej-24grudnia. 

Ciekawe, że początek

naszej ery - rok zerowy

określają właśnie narodziny

Jezusa.



Choinka

To ustrojone drzewko świerku, naturalne lub

sztuczne. W wielu kulturach drzewo, 

zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol 

życia i odradzania się oraz trwania. 

Dawnymi tradycyjnymi zdobieniami

choinkowymi były ciastka, pierniczki, 

orzechy, własnoręcznie wykonywane w 

czasie adwentu ozdoby z kolorowych

papierów, piórek, słomy i źdźbeł traw. Na 

gałązkach w wieczór wigilijny zapalano

świeczki i, tak zwane zimne ognie. 

Współcześnie, w zależności od kraju, 

ubiera się je nieco inaczej. Dekoruje się

choinkę bombkami, cukierkami, 

papierowymi ozdobami (jak dawniej) 

oraz srebrnymi i złotymi włosami anielskimi.



Święty Mikołaj

Postać tę przedstawia się jako

starszego mężczyznę z białą

brodą ubranego w czerwony

strój. Wedle różnych legend i

baśni w okresie Świąt Bożego

Narodzenia rozwozi dzieciom

prezenty saniami ciągniętymi

przez zaprzęg reniferów, na

którego czele stoi Rudolf 

Czerwononosy.

Według różnych wersji

zamieszkuje wraz z grupą elfów

Laponię lub biegun północny.



Święty Mikołaj biskupem Miry

Miano Świętego Mikołaja pochodzi w rzeczywistości od 

imienia biskupa , ogłoszonego świętym. Najstarsze

przekazy o nim pochodzą z VI wieku. Według

średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i IV wieku, 

był biskupem Miry w Licji i wsławił się cudami oraz pomocą

biednym i potrzebującym.



Pierwsza

Gwiazdka

Zgodnie z tradycją w Polsce

wieczerza wigilijna rozpoczyna

się wraz z pierwszą

gwiazdką na niebie. 

Jest to symboliczne nawiązanie

do Gwiazdy Betlejemskiej

zwiastującej narodziny Jezusa, 

którą według Biblii na

wschodniej stronie nieba ujrzeli

Trzej Królowie.



Dlaczego akurat

12 potraw na

stole wigilijnym?

Dwanaście to liczba-symbol. 

Nawiązuje ona

do 12 apostołów, którzy

zasiedli z jezusem do Ostatniej

Wieczerzy.

Obecnie, istnieje również

przesąd, że należy

sprówbować

wszystkich 12 dań, żeby w 

nadchodzącym roku sprzyjało

nam szczęście.



Sianko pod 

obrusem

Ma ono symbolizować

ubóstwo, w jakim narodził się

Jezus Chrystus oraz

skromność. 

Co ciekawe, według

pogańskich przekonań sianko

pod obrusem ma także

sprowadzić dobrobyt dla

domowników i stanowi dobrą

wróżbę na nadchodzący rok.



Dziękujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w quizie, który

odbędzie się 22 grudnia 2020r.(wtorek) o godzinie 11:30.
Wiadomość z kodem pojawi się na zespole zajęć z wychowawcą na teamsach.

Życzymy dużo zdrowia, radości powodzenia w szkole i

Wesołych Świąt!

Samorząd Uczniowski


