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Są takie święta, gdy wszystkie dzieci,
Jak małe ptaki z gniazd, patrzą na niebo, 
Czy już świeci najpierwsza z wszystkich gwiazd.

O zimne szyby płaszczą noski w okienkach miast i wsi,
Czy już sfrunęła z ręki Boskiej, czy już nad nami tli.

Białe opłatki, białe stoły, świeżych choinek las...
Doprawdy mogą dziś anioły zagościć pośród nas.

Tylko ta gwiazda niech zaświeci nad ciszą białych dróg
I zawiadomi wszystkie dzieci, że się narodził Bóg.



Było to dawno, dawno temu, bardzo, bardzo daleko...
I w dodatku to wcale nie bajka, choć podobnie się zaczyna.
Pewien potężny cesarz (to znaczy ktoś ważniejszy nawet od
króla) zapragnął policzyć wszystkich mieszkańców swojego
ogromnego cesarstwa. Pewnie chciał się przekonać, jak
wielu ludzi musi się go słuchać. Oczywiście nie zamierzał
robić tego sam, ale rozkazał, żeby każda rodzina - tata,
mama i wszystkie dzieci - przyszła do tego miasta, w którym
urodził się kiedyś tata. Tam specjalny cesarski urzędnik miał
zapisać ich imiona w grubej księdze, a potem przesłać ją do
stolicy.



Cesarz był naprawdę bardzo potężny, a jego 
cesarstwo naprawdę było ogromne. Ale okazało 
się, że jest ktoś ważniejszy nawet od niego. 
Kto wie, czy o tym cesarzu w ogóle by jeszcze 
pamiętano, gdyby nie pewna biedna rodzina, która 
zgodnie z rozkazem wyruszyła w daleką podróż do 
rodzinnego miasta. 
Mama miała na imię Miriam, jej mąż - Jozef,                     
a dziecko...  A dziecko, choć jeszcze się nie urodziło, 
też już miało imię.



Zdarzyło się tak, że gdy Jozef i Miriam (a po naszemu 
Józef i Maria) dotarli do niewielkiego miasteczka 
Betlejem i chcieli gdzieś przenocować, to nigdzie nie 
chciano ich przyjąć. Może dlatego, że nie mieli wiele 
pieniędzy, może dlatego, że wszystkie miejsca były 
zajęte, bo do miasta przyjechało wielu ludzi, a może 
po prostu dlatego, że każdy myślał                                           
o swoich sprawach  i uważał, że sami                                     
sobie powinni poradzić. Zupełnie                                     
tak jak dziś, prawda? 



Na szczęście w pewnej gospodzie (czyli czymś                
w rodzaju restauracji i hotelu) właściciel zgodził się ich 
przyjąć. Co prawda nie w domu, tylko w zwykłej stajni, 
która stała obok, ale byli oboje tak zmęczeni, że i z tego 
się ucieszyli. I właśnie tej nocy, w tym miejscu, Miriam 
urodziła synka, którego nazwała Jeszua - Jezus (co w ich 
języku znaczyło "Bóg jest z nami"). Ponieważ nie miała 
nawet własnego łóżka, owinęła Go w pieluszki i zamiast 
w kołysce, ułożyła na sianie                                                 
w żłobie - drewnianym karmniku                                                           
dla zwierząt. 



Niektórzy od razu wiedzieli, że urodził się ktoś niezwykły.                    
Do malusieńkiego Jezusa (nowo narodzone dziecko jest 
naprawdę malutkie) wkrótce przybyli biedni pastuszkowie, 
którzy paśli zwierzęta w pobliżu Betlejem oraz trzej bogaci                     
i wspaniali mędrcy z dalekich krajów. Pastuszkowie wiedzieli, 
dokąd iść, bo powiedział im o tym anioł, a mędrcom drogę 
pokazywała gwiazda inna niż wszystkie. To był dopiero 
początek wielu dziwnych, trudnych i radosnych wydarzeń,                    
o których ci opowie mama albo tata (a może już o nich 
słyszałeś?). A wszystko to jest                                                                          
na tyle ważne, że urodziny tego                                                              
małego Dzieciątka obchodzimy                                                                                                 
bardzo uroczyście do dziś.



A gdy zabłyśnie gwiazda
W błękitnej dalekości.
Będziemy z sobą dzielić
Opłatek – chleb Miłości.

A łamiąc okruch biały,
Wśród nocy świętej ciszy,
Niechaj się serca nasze
Jak dzwony rozkołyszą.

Oto już cud się spełnia,
Już biją w niebo dzwony.
O witajże nam, Jezu,
W Betlejem narodzony.



Czas oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia nazywa się adwentem. Trwa on
cztery tygodnie. W niektórych domach robi
się specjalny wieniec z zielonych gałązek
i co tydzień zapala się w nim jedną
świeczkę. Nawet małe dzieci, które nie
umieją liczyć, wiedzą, że im więcej
świeczek, tym bliżej do Bożego Narodzenia.
Adwent kończy się w dniu, który wielu ludzi
uważa za najpiękniejszy dzień w roku.
Nawet nazwę ma niezwykłą. To Wigilia.



W tym szczególnym dniu dorośli nie jedzą obiadu,                                        
a najważniejszym posiłkiem jest kolacja. 
Ma swoją szczególną nazwę: wieczerza wigilijna. 
W każdej rodzinie Wigilia wygląda trochę inaczej, ale zawsze jest 
bardzo uroczysta i niepodobna do innych dni. 
W pokoju stoi choinka, ozdobiona kolorowymi bombkami. 
Świecą na niej lampki, trochę tak jak gwiazdy na niebie w tę noc 
sprzed dwóch tysięcy lat. 
Na samym czubku jest wielka gwiazda - przypomina tę, która 
pokazywała trzem mędrcom, jak trafić do Betlejem. 
Ale prawdziwe gwiazdy też są ważne, bo cała uroczystość może 
się zacząć dopiero wtedy, gdy ktoś zobaczy na niebie pierwszą 
gwiazdkę. Trudno się na nią doczekać, ale na szczęście w zimowe 
wieczory słońce zachodzi wcześnie. 
Kiedy na granatowym niebie pojawi się pierwsza złota plamka, 
wszyscy się zbierają - najczęściej w dużym pokoju, przy choince.



Zanim wszyscy siądą za stołem, dzielą się
opłatkiem, składają sobie życzenia i się
całują. To bardzo ważna chwila. Wiesz,
dlaczego? W czasie przedświątecznych
przygotowań całkiem łatwo się pokłócić -
bo bombka może się zbić, ciasto
przypalić, a choinka okazać trochę łysa.
A przecież ważniejsze od bombki, ciasta
i nawet choinki jest to, żeby się na siebie
nie gniewać. Więc przy okazji dzielenia
się opłatkiem koniecznie trzeba się
z wszystkimi pogodzić, nawet jeśli to
trudne.



Wigilijny obrus jest biały, tak jak pieluszki, w które
Miriam zawinęła Synka. A pod obrus wsuwa się trochę
sianka, żeby przypominało to siano, na którym leżał
zawinięty w pieluszki Jezus.



Zanim wszyscy usiądą przy wigilijnym stole,
trzeba oczywiście zadbać o odpowiedni
wystrój i nakrycia. Tych ostatnich powinno
być o jedno więcej niż liczba gości. Po co
dodatkowe miejsce przy świątecznym
stole? Symbolizuje ono pamięć o tych,
którzy nie mogą spędzić tegorocznych świąt
razem z nami.



Gwiazda Betlejemska 
doprowadziła trzech króli 
(Kacpra, Melchiora                         
i Baltazara) do Betlejem. 
Na pamiątkę tego wydarzenia 
dzieci  z niecierpliwością 
wyczekują pierwszej gwiazdki             
na niebie - symbolizuje ona 
początek celebrowania świąt 
Bożego Narodzenia.



Święta Bożego Narodzenia powinny 
kojarzyć się Wam z dwoma kolorami: 
zielonym i czerwonych. To w tych 
barwach najczęściej 
przygotowywane są ozdoby 
świąteczne. Zieleń jest symbolem 
nadziei i wierności, natomiast 
czerwień to symbol krwi Chrystusa.



Jedną z nieodłącznych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 
jest przygotowywanie 12 potraw wigilijnych. Kiedyś na wigilijną kolację 
przygotowywano siedem potraw, które symbolizowały liczbę dni w tygodniu. 
Siódemka symbolizuje także doskonałość oraz całość. Tę niepisaną tradycję 
kultywowano przede wszystkim w ubogich rodzinach, których zwyczajnie nie 
było stać na przygotowanie większej liczby dań na Wigilię. Po jakimś czasie 
zaczęto kłaść na stole dziewięć potraw wigilijnych, czyli tyle, ile jest chórów 
anielskich. Później liczba dań zmieniała się po raz kolejny i zaczęła wynosić 
dwanaście. Tak zostało do dzisiaj. Liczba ta oznaczała                                                         
dla naszych przodków przede wszystkim bogactwo,                                                           
ponieważ nie wszystkich było stać na taką liczbę dań. 
Niektórzy uważali również, że powinno się przygotować                                         
na Wigilię 12 potraw, bo tyle miesięcy jest w roku.



Już jako dziecko Mikołaj wyróżniał się swoją pobożnością i dobrocią wobec bliźnich.. 

Mikołaj dzielił się swoim bogactwem z wszystkimi potrzebującymi, a z pomagania innym nie 

zrezygnował również wtedy, gdy został już mianowany na biskupa. Hojną ręką rozdawał 

jałmużnę, nocą zostawiał przed domami biednych ludzi woreczki  z pieniędzmi. Dzięki swoim 

dobrym uczynkom św. Mikołaj otrzymał od Boga                                                                                    

dar czynienia cudów. Historie o cudownych uczynkach

świętego Mikołaja przekazywano sobie z pokolenia                                                                                

na pokolenie Mikołaj odwiedza nas po kolacji wigilijnej. 



Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,
a blask gwiazd przypomina,
że czasem wystarczy tylko
wypowiedzieć życzenie…

Wspaniałych Świat życzy 
Wasza pani psycholog
– Beata Gędźba -Kaczmarek ☺


