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Po co obchodzimy Święta Bożego Narodzenia?

.

    Święta Bożego Narodzenia to czas
pełen magii, czarów, radości i piękna. Czas
spełniania marzeń i okazywania sobie
wzajemnie troski i miłości. To w te dni,
zapatrzeni w roziskrzoną choinkę, w
uśmiechnięte twarze naszych bliskich
odkrywamy sens życia. 
    Jednocześnie te właśnie Święta, jak
żadne inne, skłaniają nas do zadumy,
zamyślenia i wspomnień. 
    Boże Narodzenie to również radosny
czas oczekiwania - ubieranie choinki,
zapach pieczonych ciast, prezenty,
krzątanina i radość z obchodzonych świąt.

Wesołych
świąt życzy
redakcja

Skąd wywodzą się
nasze tradycje?

.

   Niewielu z nas wie skąd wzięły się znane
nam dzisiaj tradycje bożonarodzeniowe.
Czy ktokolwiek przypuszczał, że ten miły,
brodaty staruszek rozdający nam prezenty
pochodzi z Turcji? Oryginalnie był on
słynącym ze swej szczodrości biskupem.
A o kim mowa? Oczywiście o Mikołaju.
  Wiele zwyczajów przywędrowało do nas
z odległych krajów. Przykładowo strojenie
drzewka bożonarodzeniowego ma swój
początek w niemieckiej Bawarii, a pierwsza
kartka świąteczna została wysłana z
Londynu.

.

.
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CZAS  ŚWIĄT ...
Życzenia z okazji Świąt

Bożego Narodzenia

Bałwany ćwierkają radosną
nowinę,

Że czas maleńką pozdrowić 
Dziecinę.

W ten czas świąteczny ślę Ci 
życzenia,

Wesołych Świąt !

.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią
wigilijnej nocy, kierujemy do
Państwa
płynące z serca życzenia
radosnych,
spokojnych świąt oraz
pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
2017.

                                                  
                    

.
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PRZYSŁOWIA
WIGILIJNE

10 najciekawszych tradycji świątecznych

1.Norwedzy mają w zwyczaju chować wszystkie domowe miotły w przeddzień Wigilii- ma to na celu
uchronić je przed kradzieżą ze strony Szatana
2.W mieście Caracas w środkowej Wenezueli mieszkańcy od kilku lat praktykują przyjazd na Pasterkę na
rolkach lub wrotkach
3.W Indiach popularniejszy od naszych choinek okazał się przystrojony w tradycyjne bombki bananowiec
4.W Czechach to właśnie Wigilia jest okazją do wróżb, a nie jak mogłoby się wydawać Andrzejki
5.W Niemczech ogromną popularnością cieszą się ozdoby choinkowe w kształcie kiszonych ogórków
6.Na Ukrainie powszechne jest przyozdabianie domów w okresie świątecznym sztucznymi pajęczynami
7.We Włoszech świątecznych prezentów nie przynosi starszy pan w czerwonym kubraczku, tylko bardzo
brzydka wiedźma z zakrzywionym nosem, La Befana. 
8.Większość rodowitych Amerykanów ma w zwyczaju ubierać świąteczne drzewko już w Święto
Dziękczynienia (czwarty czwartek listopada)
9.W Japonii dość ciekawą tradycją jest spożywanie dań zamówionych z popularnych Fast-Food'ów jak
KFC lub Macdonald's
10.Na Filipinach przyjście Jezusa świętuje się puszczeniem w niebo milionów własnoręcznie robionych
lampionów.

Stopka redakcyjna:
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Święta
Barbara po
wodzie,
Boże
Narodzenie
po lodzie.
Święta
Barbara po
lodzie,
Boże
Narodzenie
po wodzie.

Adam i Ewa
pokazują,
jaki styczeń i
luty po nich
następują.

Jeśli dzień
wigilijny
pogodny,
roczek
będzie
urodny.

Jakiś w
Wigilię, takiś
cały rok.

Jak w Wigilię
z dachu
ciecze,
jeszcze się
zima długo
powlecze.

Gdy w
Narodzenie
Pana
pogodnie,
będzie tak 4
tygodnie.

.
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