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Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki,

Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

Witaj Jezu ukochany,
Od patriarchów czekany,
Od proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

Witaj, Dziecineczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

Za chwilę czas na… KOLĘDĘ 

Pierwotnie były to radosne pieśni z życzeniami śpiewane w okresie 

Nowego Roku, w porze Godów. Za kolędę należały się podarki. Sama nazwa 

wywodzi się od Kalendae - (z łac.) pierwszy dzień miesiąca - czyli od tego 

samego słowa co „kalendarz”. Kolędy związane tematycznie z Bożym Naro-

dzeniem pojawiły się dopiero w XV wieku.  Zwyczaj kolędy kiedyś oznaczał 

również obdarowywanie się podarunkami i trwał począwszy od wigilijne-

go wieczoru aż do Nowego Roku, czasami nawet dłużej. Jako swoisty akt 

podarunku, kolęda była realizowana w dzień wigilijny, w gronie najbliż-

szej rodziny i stąd powstał zwyczaj wigilijnych prezentów składanych pod 

choinką. Drugi zwyczaj wywodzący się z pieśni kolędnych – chodzenia po 

kolędzie. Chodzenie po kolędzie jest obrządkiem kościelnym. Księża w tym 

okresie chodzą po domach życzą błogosławieństw, a ministranci przybywa-

jący wraz z księdzem śpiewają kolędy. 

 Chodzenie po kolędzie odnosi się również do grup młodzieży, chodzą-

cych od domu do domu z życzeniami i śpiewających kolędy. Najczęściej 

w skład grupy kolędników wchodzą: anioły, „gwiazdor” noszący gwiazdę, 

muzykant oraz cały orszak przebierańców zwanych herodami.

Ciekawostka 
Dawniej panował przesąd, że 

ta dziewczyna, która jako pierw-
sza usiądzie na krześle, na którym 
siedział ksiądz, jeszcze tego same-
go roku wyjdzie za mąż. 

Wigilia i Boże Narodzenia na świecie 
• W Kamerunie, gdzie święta przypadają na okres wakacji i wzmożonych prac

polowych, Wigilia jest dniem wolnym; pali się wówczas ogniska, czyta Biblię i śpiewa pieśni.

• Boliwijczycy w Wigilię święcą własnoręcznie wykonane figurki. Następnie trwa

całonocna zabawa. 
• W Kolumbii świętuje się już od 8 grudnia, przystrajając krzewy ozdobami i

lampkami. Nie ma wieczerzy, ale po ostatniej mszy świętuje się przez całą noc.

• W Meksyku, gdzie święta są
obchodzone w atmosferze religijnej, typowym zwyczajem jest piniata. 
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Witaj, Dziecineczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

Sprzedam śnieg! 
Dane techniczne śniegu: 

- stan – bardzo dobry;  
- niedeptany;
- nierozjeżdżony przez samochód, ponieważ padł mi akumulator, a poza tym ciężko się przebić 
przez taką zaspę;  
- nie deptany przez kota ani inne zwierzę (kot woli siedzieć w domu i całe dnie spędzać 
na grzejniku);
- posiada minimalne ślady użytkowania (wiatr lekko wpłynął na jego fakturę); 
- pierwszy właściciel (udokumentowane - 2 dni temu jeszcze go nie było);
- kolor biały, ale nie metalic. 
- śnieg nie posiada nigdzie żółtych zacieków, które świadczyłyby o jego niepewnej historii 
użytkowania;    
- śnieg powinien ładnie skrzypieć przy chodzeniu po nim (niestety, tego nie sprawdzałem, po-
nieważ wtedy śnieg byłby już deptany, jednak sprawdziłem dziś u sąsiada i ładnie mi skrzy-
piał pod butami).

 Z oczywistych przyczyn – odbiór tylko i wyłącznie osobisty. Transportu nie zapewniam. 
Dla zwycięzcy aukcji prezent-niespodzianka gratis: udostępnię na czas załadunku szuflę do 

śniegu (kolor czerwony!). 
Cóż, wypada jedynie życzyć dobrego interesu i gratulować pomysłu! 

Ponoć obecnie można kupić wszystko! Nie wiem, jak Wy, ale ja nie wiedziałam, że można kupić nawet śnieg! Dokładnie wczoraj natknęłam się w Internecie na ogłoszenie internauty, który na Allegro wystawił do sprzedaży śnieg sprzed wła-snego garażu. Nie dość, że zrealizował tak śmiałe przedsięwzięcie, to zachował się całkiem profesjonalnie, podając specyfikację sprzedawanego towaru: 

Labirynt z bałwankiem w roli głównej! „Basia i Boże Narodzenie”  
Zofia Stanecka i Marianna Oklejak 

Ta urocza dziewczynka ma swoje spo-
soby na celebrowanie Świąt. Specyficznie 
lepi uszka do wigilijnego barszczu, skleja 
z mamą łańcuch na choinkę, ale nie jest 
aniołem. Równie często psoci, jak pomaga.

„Ach, co to były za święta! Zostałam Pier-
nikowym Potworem, Mama złamała oboj-
czyk, Tata kupił za dużo śledzi, a Franek na-

siusiał pod choinką. Było super!


