
Boże Narodzenie



Obchodzimy je 25 grudnia. 
W tym dniu Bóg otworzył nam Niebo.



Miejscem narodzin
Jezusa jest

Bazylika
w Betlejem



Święta Bożego Narodzenia,
Narodzenie Pańskie

W tradycji chrześcijańskiej Święta Bożego
Narodzenia jest świętem

upamiętniającym narodziny Jezusa
Chrystusa.

Jest to stała uroczystość liturgiczna
przypadająca na 25 grudnia.





Bazylika Narodzenia Pańskiego
w Betlejem



Na wieczerzy wigilijnej czytamy

Ewangelię Św. Łukasza,

fragment o narodzeniu Pana Jezusa: Łk 2,1–14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył
się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także
Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, 
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się
dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy
tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż
nie było dla nich miejsca w gospodzie.



W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną 
nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska 
zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł 
do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która 
będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził 
się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla
was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I na
gle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wiel
biły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 
ludziom Jego upodobania”.



Boże Narodzenie w Betlejem



Uroczystość Bożego Narodzenia wprowadzono do kalendarza
świąt kościelnych w IV wieku.

Dwieście lat później ustaliła się tradycja wieczornej kolacji zwanej
wigilią.

Wieczerza wigilijna jest powiązana ze starochrześcijańską
tradycją wspólnego spożywania posiłku będącego symbolem

braterstwa i miłości między ludźmi. W drugiej połowie IV wieku
Synod w Laodycei zabronił biesiadowania w świątyniach I zwyczaj

ten przeniósł się do domów wiernych.



Wigilia – czuwanie

Wigilia pierwotnie oznaczała straż nocną i oczekiwanie.

W słowniku kościelnym nazywa się tak dzień poprzedzający
większe święto. Dawniej w każdą wigilię obowiązywał post. Do 
stołu wigilijnego siadano, gdy zabłysła pierwsza gwiazda. 
Miała ona przypominać Gwiazdę Betlejemską prowadzącą
pasterzy i magów do Betlejem.



Stół Wigilijny

Stół na wieczerzę wigilijną powinien być nakryty białym
obrusem. Na nim, oprócz potraw, powinny się znaleźć: 

Pismo Święte, opłatek oraz świeca. Należy pamiętać
też o wolnym miejscu przy stole, będące znakiem
pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami

zasiąść do wigilii np. o zmarłych z rodziny.



Od 2003 roku - zgodnie z formułą
przykazań kościelnych, 
zatwierdzonych przez Watykańską
Kongregację Nauki Wiary - formalnie
nie obowiązuje już post w Wigilię
Bożego Narodzenia. Biskupi polscy
zachęcają jednak wierzących do 
dochowania wierności tej wieloletniej
tradycji. Wigilia postna obowiązuje
katolików wówczas, gdy przypada w 
piątek.



Wigilia w polskiej obyczajowości jest świętem rodzinnym. Podobnie
jak w Polsce Wigilię obchodzi się na Litwie, na Białorusi, na

Ukrainie wśród katolików łacińskich, w Czechach i na Słowacji. 
Nieznany poza terenami dawnej Rzeczypospolitej jest zwyczaj

łamania się opłatkiem.

Po wigilii katolicy udają się tradycyjnie na pasterkę. Pasterka jest 
pamiątką z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy nabożeństwa

nocne należały do stałej praktyki Kościoła.



Pierwsze Msze św. o północy 24 grudnia sprawowano w Betlejem.

W Rzymie zwyczaj ten znany był już za czasów

papieża Grzegorza I Wielkiego, pasterkę odprawiano

przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej.

Charakter tej liturgii tłumaczą pierwsze słowa invitatorium, 
wprowadzenia do Mszy:

„Chrystus narodził się nam. Oddajmy mu pokłon".





Tradycja

Kościół w okresie Bożego Narodzenia zdobi żłóbek. Żłóbek

w dzisiejszej postaci zawdzięczamy św. Franciszkowi. Historia tej

tradycji jest jednak znaczenie dłuższa i sięga piątego wieku.

Wtedy, jak głosi podanie, żłóbek Jezusa przeniesiono z Betlejem

do Rzymu i umieszczono w bazylice Matki Bożej Większej.

Także Pasterkę w Rzymie odprawiano początkowo tylko w tym

kościele.





Szopka



Ewangelia na Boże Narodzenie

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie

ogarnęła. (…) Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat

stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej
własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je 

przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,1-5.9-12).



Na początku
było Słowo -
przez nie będzie
uzdrowiona
dusza Twoja



Jezus przyszedł na świat, by przywrócić nadzieję całemu
rodzajowi ludzkiemu i każdemu z nas. Jego Osoba, Jego

nauczanie, Jego dzieła są światłem dla świata i dla nas. Myśmy
opowiedzieli się już w czasie chrztu św. za Jezusem Chrystusem i

przyjęliśmy Jego światło.

Przyjęcie Słowa, które dokonało się na początku naszego życia, 
musi być powtarzane każdego dnia. To będzie nasz niewielki, ale 
ważny wkład, do dawania świadectwa wobec ludzi temu Słowu, 

które było na początku.



Jest jedna miłość, 
która nie liczy na
wzajemność, 
nie szczędzi ofiar,
płacze a przebacza,
odepchnięta - wraca
to matczyna miłość: 
wytrwała, nieustająca
i bezwarunkowa.



Tradycje Bożego 
Narodzenia

-Sianko na Wigilię pod obrusem

-Dzielenie się opłatkiem

-Pierwsza gwiazdka

-Życzenia

-12 potraw wigilijnych

-Choinka

-Dodatkowe nakrycie na
Wigilię

-Wspólne śpiewanie kolęd

-Całowanie pod jemiołą

-Świece na stole

-Biały obrus na Wigilię

-Barwy świąt to:

zielony - symbol nadziei i wierności,

czerwony - symbol Krwi Chrystusa.



6-go stycznia obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego
czyli Trzech Króli



Wykonała:
Dorothea Gaschin


