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Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji
polskiej ma wyjątkowe znaczenie. Kościół z jednej strony zachęca do zachowania dawnych obyczajów ludowych
związanych z tym wieczorem, z drugiej
zaś strony usilnie zachęca do nieustannego pogłębianio jego religijnego wymiaru.
24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, wspominamy Adama i Ewę. Tego
dnia ubieramy choinkę, która przypomina
nam rajskie drzewo życia. Symbolizuje
także krzyż, na któwym Chrystus odkupił
ludzkość. Pod choinką składa się zwykle
podarunki bożonarodzeniowe. Płonąca
świeca czy lampion swoim światłem
zaprasza do wejścia wędrowca. Stół
pokrywa się białym obrusem pod, którym
umieszcza się sianko na znak ubóstwa.

Najpiękniejszy wieczór w roku
Kolacja wigilijna, ta jedyna w roku,
zaczyna się wraz z pierwszą gwiazdą
o zmroku. Choinka wtedy swój zapach rozlewa wokoło, a palące się na
niej lampki iskrzą wesoło. Stół otula
obrus śnieżno biały. Płomienie świeczek oświetlają pokój cały. Łamany
opłatek wszystkich ludzi godzi gdy
przy stole śpiewamy
„Gdy się Chrystus rodzi".

Oczekiwanie
Północ wybiła, zegar cicho tyka
Umilkły śpiewy, gwary, muzyka.
To czas adwentu się zaczyna
A po nim przyjdzie Boża Dziecina.
Adwent to oczekiwania czas
Budzi nadzieję i miłość w nas.
Lampiony roratnie zapalamy
Wieniec adwentovvy wykładamy.
Czekamy na tą jedyną noc
Na jej urok i magii moc.
Grudzień 2012
W wielu kulturach drzewo zwłaszcza iglaste jest uważane za symbol życia. Jako drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI w.
lecz już wcześniej występowało jako "drzewo poznania dobro i zła"
w misteriach o Adamie i Ewie, wystawianych w wigilię Bożego
Narodzenia. Tradycja choinki narodziła się w Alzacji, gdzie wstawiano drzewko do domu i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami jako nawišzanie do rajskiego drzewa. Wielkim zwolennikiem
tego zwyczaju był Marcin Luter, więc szybko stało się popularne
w Protestanckich Niemczech. Nieco później zwyczaj ten przyjšł
Kościół Katolicki. Do Polski przynieśli ją niemieccy protestanci na
przełomie XVIII i XIX w. w okresie zaborów i z poczštku spotykana była tylko w miastach. Następnie zwyczaj ten przeniósł się na
wieśwypierajšc tradycyjnš polskš ozdobę, jakš była podłużniczka
(czubek jodły, świerku lub sosnowa gałąź wieszana pod sufitem jako
ozdoba w czasie Bożego Narodzenia), czy jemioła, oraz zastępujšc
znacznie starszy słowiański zwyczaj dekorowania snopa zboża
zwanego 'Diduchem". Tradycja przynoszenia żywego drzewka do
domu być może ma korzenie w praktykowanym dawniej zwyczaju
stawiania przystrojonego drzewka w przedsionku kościoła w czasie adwentu. Dawnymi tradycyjnymi ozdobami choinkowymi były
ciastka, pierniki, orzechy, małe czerwone "rajskie jabłuszka", ozdoby z bibuły, kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, słomy, traw
i kłosów zbóż. Na gałązkach choinki w wigilię zapalano świeczki i
tzw. "zimne ognie", co było często przyczynš pożarów. W późniejszym okresie świeczki zastąpiono lampkami elektrycznymi, "zimne
ognie występujš na choince sporadycznie a żywš choinkę coraz częściej zastępujš choinki z tworzyw sztucznych. Te i inne ciekawostki
można znaleźć na stronach internetowych z których to i te pochodzą.
Pozdrawiam Jurek Niewęgłowski.

Nr 2 B /

grudzień 2016 r.

Świąteczny Nasz Głos

styczeń 2017 r.

B i u l e t y n Z a r z ą d u O d d z i a ł u R e j o n o w e g o Wa r s z a w a Ta r g ó w e k
Nowy Rok - międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku - w kalendarzu gregoriańskim. W powszechnie przyjętym
zwyczaju należy rozpocząć od otwarcia butelki szampana o północy z
dnia 31 grudnia na 1 stycznia. Dzień poprzedzający Nowy Rok w polskiej tradycji nosi miano Sylwestra od imienia św. Sylwestra papieża
i jest okazją do hucznych zabaw, bali i prywatek. Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od 1 stycznia wprowadził w swej reformie kalendarzowej Gajusz Juliusz Cezar. Rzymianie w ten dzień czcili Jannon,
boga bram, drzwi i początków i od niego styczeń przyjął nazwę January.
Pierwszym rokiem w historii rozpoczętym 1 stycznia był rok 708
od założenia Rzymu, czyli według obecnie stosowanej rachuby czasu
46r.p.n.e.
- Wyznawcy prawosławia i część grekokatolików posługujący się
kalendarzem juliańskim witają Nowy Rok 14 stycznia (w.g naszego
kalendarza) i bawią się na tzw. małankach - od imienia Melanii.
- W buddyzmie mahajana Nowy Rok przypada po pierwszej styczniowej pełni księżyca.
- W buddyzmie tybetańskim po nowiu księżyca następującym po wejściu słońca w obszar Gwiazdozbioru Barana. Współcześnie w obu tych
religiach Nowy Rok wypada 13 kwietnia.
- Chiński Nowy Rok przypada zwykle w drugi (co pewien trzeci) nów
księżyca po przesileniu zimowym, które musi wypaść w 11 miesiącu
księżycowym.
- W Iranie Nowy Rok obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej.
- Żydowski Nowy Rok to święto Rosz-ha Szama - święto trąbek - upamiętniające stworzenie świata i przypominające o Sądzie Bożym. J.N.
Zwyczaje noworoczne na świecie
,,Co kraj to obyczaj”
Początek Nowego Roku to dla każdego narodu dobry
dzień do świętowania. Wszechobecną radość widać w
tańcu i wybuchach fajerwerków. Nowy Rok to świetna
okazja do wróżb, kulinarnych tradycji i strojów.
ARGENTYNA – zakłada się różową bieliznę, aby
przyciągnąć miłość.
Punktualnie o północy robi się krok prawą nogą, po to
aby w Nowy Rok nie wejść lewą.
BRAZYLIA – ubiera się na biało, aby odstraszyć złe
duchy.
Na szczęście przeskakuje się siedem razy falę,raz w
każdym dniu tygodnia.
CHILE – po północy je się garść soczewicy, to ma
zapewnić sukces i pieniądze.
Cały dom zamiata się przed 31 grudnia, to ma odstraszyć złe duchy.

Święta Bożego Narodzenia to:
Choinka, opłatek, mikołaje,
prezenty, kolędy, Jezus malutki.
To tylko tradycja i zwyczaje?
Czy kierują tobą inne pobudki?
Przy stole w czasie wigilijnej kolacji.
zadaj sobie to ważne pytanie.
Bez słów i zbędnych kombinacji,
pomyśl i odpowiedz sobie na nie.
Jakim to świętem jest Boże
Narodzenie?
Czy to tylko szopka i Jezus na sianie?
Stół z białym obrusem, dobre jedzenie?
Śpiew kolęd i opłatka łamanie?
Wspaniale, urocze Święta Bożego
Narodzenia! Niech będą może nowym
etapem twojego życia.
Zgodą. miłością i przebaczeniem,
czasem może czarą goryczy do wypicia.
Niech będą z prezentami i spotkaniami
z Mikołajem, ale także i pięknym
duchowym przeżyciem.
Wtedy nie będą one tylko tradycją
i zwyczajem ze stosem kartek
pełnych życzeń. Wszystko inne:
świąteczne zakupy, wrzawa, reklamy,
dekoracje to tylko świąt jest oprawa.

KOLUMBIA - okrąża się swój dom z pustą walizką
to ma zapewnić mnóstwo podróży w nadchodzącym
roku.
WENEZUELA – zakłada się żółte ubranie, ma to
zapewnić szczęście i pokój.
Pisze się listy z życzeniami, które następnie są palone.
EKWADOR – szyte są lalki, które symbolizują miniony czas.Do lalek wkłada się niechciane drobiazgi,a po
północy są palone,by utorować sobie drogę do szczęścia.
WIETNAM – ozdabia się domy kwiatem brzoskwini,
co ma zapewnić długie atrakcyjne życie. Zakłada się
też nowe ubrania.
JAPONIA – wita się tu Nowy Rok przez trzy dni przy
dźwiękach dzwonów z buddyjskich świątyń.
Dzieci otrzymują pieniądze w ozdobnych kopertach.
nadesłała Danuta Ziębińska

