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Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Podopiecznym i ich
Opiekunom, aby w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, ze względu na pandemię,
znaleźli chwilę wytchnienia. Życzymy, by pod choinką znalazł się najpiękniejszy prezent –
dużo miłości, którą będziecie się mogli podzielić z innymi przez cały nadchodzący Nowy
2021 Rok.

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej, to święto
upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25
grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (czterech
niedziel), zwanego Adwentem. W Kościele katolickim jest to święto nakazane. W kościołach, które
celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego, tzw. Kościoły wschodnie, głównie Kościół
prawosławny, Cerkiew greckokatolicka, Boże Narodzenie przypada na 25 grudnia kalendarza
juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego.
Niektóre wyznania chrześcijańskie nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia. Na przykład Świadkowie
Jehowy nie obchodzą go z kilku powodów. Uważają, że Jezus swoim naśladowcom nakazał
obchodzenie tylko jednego święta – rocznicy Wieczerzy Pańskiej – potocznie nazywanej Pamiątką
śmierci Jezusa Chrystusa. Kolejnym ich argumentem jest to, że data 25 grudnia nie jest prawdziwą
datą narodzin Jezusa. Powołują się też na zbieżność tradycji tych świąt z religiami pogańskimi oraz
uważają, że pierwsi chrześcijanie nie chcieli ustalać daty narodzin Jezusa. Również Kościół Boży
Dnia Siódmego odrzuca świętowanie Bożego Narodzenia jako praktykę uważaną za niebiblijną.
Podobnie jak Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który twierdzi, że brak jest wyraźnych podstaw
biblijnych ku takiej praktyce, a ponadto niemożność ustalenia daty narodzin Chrystusa i pogańskie
pochodzenie daty 25 grudnia. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa jest jednym z mniejszości
wyznań protestanckich, które nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia.
W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia zaczynają się od dnia
poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce
regionalnie Gwiazdką. W dniu tym tradycją w Polsce jest post jakościowy (bezmięsny, w pewnych
regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest uroczysta kolacja, do której
tradycja nakazuje zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy
prowadzącej Trzech Króli do stajenki.
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Większość symboli Bożego Narodzenia ma swoje źródło w wierzeniach pogańskich. Choinka od
wieków była podczas przeróżnych świąt obwieszana świecidełkami. Ostrokrzew służył Celtom do
obłaskawiania chochlików, a jemioła do praktyk okultystycznych. Również wyznawcy Mitry i osoby
obchodzące rzymskie Saturnalia obdarowywały się prezentami.
W Polsce w większości rodzin jest obchodzone jako święto gromadzące wielu krewnych, w okresie
pandemii COVID-19 ograniczone do kilku osób. Typowymi atrybutami są: opłatek, kolędy, choinka, a
często i szopka bożonarodzeniowa, prezenty, postać obdarowująca dzieci i dorosłych prezentami
(Święty Mikołaj/Aniołek/Gwiazdor/Dziadek Mróz, pierwsza gwiazdka, karp, makiełki, barszcz z
uszkami, pierogi z grzybami, kapusta, piernik, kutia, kompot z suszonych owoców (śliwki, jabłka,
gruszki).
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