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Świąteczny koniec roku 

 
Mamy grudzień, idzie zima a to jej najweselszy moment: Boże          

Narodzenie! Wielkie i wesołe święto, jedno z najstarszych w całym          
Kościele, będące okazją do uczciwego spojrzenia na swoje życie,         
nawrócenia się, ponownego ujrzenia starej prawdy oraz radowania się z          
niej: Narodził się nam Zbawiciel! Każdy z nas wiele razy już to            
przeżywał, bo jest to stały, powtarzający się element życia. Trochę to           
niedobre, bo istnieje ryzyko, że niektórym osobom Boże Narodzenie         
może spowszechnieć, może przestać dostrzegać prawdziwą istotę tego        
wydarzenia. Łatwo tego dowieść, choćby zadając jakieś proste pytanie.         
Ot, na przykład: Od kiedy świętujemy Narodzenie Pańskie? I dlaczego          
25 grudnia?  

Żeby na to odpowiedzieć,    
trzeba zagłębić się w historię. Otóż      
pierwsze święta Bożego Narodzenia    
nie były w Boże Narodzenie. A      
gdyby tak na to spojrzeć dokładnie,      
to nawet Boże Narodzenie nie było      
w Boże Narodzenie, bo tak gwoli      
ścisłości to Chrystus narodził się     
kilka lat przed narodzinami    
Chrystusa. Po prostu w toku historii ktoś się tam pomylił z rachubą lat...             
Ale my nie o tym, tylko o czym innym! 

Otóż na początku istnienia chrześcijaństwa nie obchodzono       
takiego święta. Wspominano Zmartwychwstanie Pańskie, a potem       
wszystkich męczenników za wiarę, ale nie Narodzenie Pańskie.        
Wszystkie wzmianki o tym w I i II wieku służyły tylko nauce, genealogii             
mającej wykazać, że Jesus jest Mesjaszem. Podawano też różne daty,          
19 kwietnia, 20 maja, 17 listopada, 6 stycznia, itd. Dopiero pierwsza           
wzmianka o liturgicznych obchodach narodzin Jezusa Chrystusa       
przypada na pierwszą połowę IV wieku. Chodzi tu o zapis, w którym            
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wspomina się o czymś takim przed listą świętych wspominanych dnia 25           
grudnia.  

Obranie tego dnia na świętowanie nie opiera się na informacjach          
zawartych w Ewangeliach. Ten dzień został wybrany z całkiem innego          
względu. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa na terenie całego        
Imperium Rzymskiego rozpowszechniał się pochodzący z Bliskiego       
Wschodu kult Mitry. Było to bóstwo mające odpowiadać za pakty,          
przymierza, zobowiązania, przyjaźnie, ale też uosobienie odradzającego       
się słońca. Po Imperium kult ten rozwlekli przede wszystkim rzymscy          
legioniści, którzy poznali go na terenie Grecji, gdzie tajemnicze         
ezoteryczno-magiczno- a’la masonistyczne religie i wierzenia od dawna        
były popularne wśród wyższych warstw społecznych. W Rzymie Mitra         
również zdobył niemałą popularność, co wiązało się z dziwnym         
stosunkiem rzymian do religii.  

Albowiem rzymianie z łatwością    
przyjmowali obce bóstwa za swoje     
własne. Od czasów ostatniego władcy     
Rzymu w mieście znajdowały się     
księgi sybillińskie, które to miały     
przepowiadać przyszłość i ratować    
miasto przed zgubą. Były to zapisy      
różnych rytuałów, obrzędów i    
uroczystości odbywających się w    

Delfach, mieście najsłynniejszej greckiej wyroczni. W większości       
przypadków rzymianie nie znali odpowiedniego bóstwa, któremu księga        
kazała oddać cześć, więc posyłali jakiegoś śmiałka, by takie bóstwo          
sprowadził, np. w postaci posągu, a najlepiej jeszcze z kapłanem.          
Najpierw podbierano bóstwa Grekom, a wraz z rozwojem Republiki z          
innych stron świata. Przeciętny rzymianin wiele w swoim życiu         
podróżował, gdyż każdy miał odbywać służbę wojskową jako legionista,         
zwykle daleko od Italii. Różne kulty przenosiły się, mieszały i łączyły, co            
nie raz prowadziło do ciut dziwnych sytuacji. Ot, choćby takie znalezisko           
jak świątynia egipskiej Izydy na terenie Brytanii.  

Jednak Mitra wyróżniał się nawet na tle synkretycznych wierzeń         
Rzymian. Jego kult wyróżniał się mnóstwem tajemniczości, złożoną        
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strukturą, stopniami wtajemniczenia, przechodzeniem różnych prób,      
poznawaniem różnych tajemnych prawd oraz budowaniem takich niby        
sekretnych świątynek pod piwnicami domów. Ten kult był bardzo         
popularny i, mimo swojej tajemniczości, powszechnie znany. Nawet taki         
cesarz Konstantyn zwany Wielkim, zanim przyjął chrzest, należał do         
jednego z mitryjskich zgromadzeń. Najważniejszym świętem dla czcicieli        
Mitry były urodziny owego typa, które to przypadały 25 grudnia. 

I tu jest pewna niepewność. Z czasem kult Mitry zlał się w jedno z              
kultami innych, podobnych mu bóstw, czego skutkiem było czczenie Sol          
Invictus, ,,Słońca Niezwyciężonego”. Cesarz Aurelius ustanowił święto       
państwowe na część tego bóstwa właśnie 25 grudnia. Jednak trudno jest           
stwierdzić, czy Boże Narodzenie obchodzimy tego dnia dlatego, że miało          
to być zwalczanie dziwnych pogańskich ewolucji religijnych, czy też z          
innego względu. 25 grudnia w Rzymie (patrz: w całym liczącym się           
świecie) był dniem obchodzenia Narodzenia Pańskiego jeszcze przed        
edyktem Aureliusza, co mogło być inspirowane źródłami apokryficznymi,        
według których zwiastowanie Maryi miało stać się 25 marca. Łatwo          
można sobie wyliczyć, że po 9 miesiącach otrzymamy 25 grudnia, który           
jest datą nam wszystkim znaną, bliską i jakże drogą. 
 
 
 

Michał Ozimek kl. III ez 
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Świat w oczach poety 
 
 
 
 
 

Zimowe piosenki 
 
 
 

w zimowe wieczory 

w rytm zimowej piosenki 

na lodzie tańczą zimowe panienki 

w sukienkach ze śniegu 

z włosami srebrnymi 

w lśniące warkocze uplecionymi 

 

Anielic twarze zdobią uśmiechy 

mienią się skrzydła ich śnieżne 

w rytm tej dziecinnej uciechy 

stąpają po szklanym lodzie 

kręcą się wkoło wirują 

w pieśń wiatru 

przy srogim mrozie 

 
 
 

Patrycja Gielarowska kl. III ez 
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Okiem fotografa 
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A czarny kot znów przynosi pecha... 

 

Lubisz koty? Osobiście wolę psy, co nie oznacza, że tych          
mniejszych zwierzątek nie lubię wcale. A czarne koty lubisz? Tak, są           
urocze i jak powszechnie wiadomo: pechowe. Dlaczego? Od        
niepamiętnych czasów ludzie wierzą w zabobony: stłuczone lustro,        
przejście pod drabiną czy słupem, a jeden z tych popularniejszych to           
właśnie ten nieszczęsny czarny kot.  

Pech? A może po prostu tak wygląda życie… Spójrz na to z            
troszkę innej perspektywy: jedziesz samochodem, nagle przed maskę        
wypada ci czarny kot, powodujesz wypadek i czyja to będzie wina?           
Czarnego kota. Wtedy coraz bardziej z każdą chwilą uzmysławiasz         
sobie, że „to rzeczywiście prawda”. A jeśli przed maskę wyskoczyłby kot           
o rudym futerku? Na pewno w magiczny sposób, by zniknął. Wygląda na            
to, że wierzymy też w czary… 
 

Patrycja Gielarowska kl. III ez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Strona 



Smacznie i zdrowo 
 
 

Pachnące czekoladowo- pomarańczowe pierniki: 

 
Składniki: 
 
✰ 3 i 1/3 szklanki mąki, 
✰ 1/2 szklanki kakao, 
✰ 3/4 szklanki cukru pudru, 
✰ 3/4 łyżki sody, 
✰ przyprawa do piernika, 
✰ szczypta soli, 
✰ starta skórka z 1 pomarańczy, 
✰ 180 g masła, 
✰ 1 jajo, 
✰ 3/4 szklanki miodu, 
✰ 55 g czekolady mlecznej 
 
 
 
Wykonanie: 
 
1. Miód, czekoladę, masło, przyprawę, kakao, cukier puder, skórkę z 
pomarańczy 
podgrzać do rozpuszczenia i ostudzić. 
2. Na stolnicę przesiać mąkę, sodę, dać sól, jajo i wlać masę 
czekoladowo-cukrową. 
3. Zarobić ciasto, schłodzić w lodówce, wałkować, formować kształty i 
piec 10-12 minut w temperaturze 180 stopni C. 
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Wesoły zawrót głowy! 
 
 
 
 

 
Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, 

stół zastawiony, czekają tylko na 
pierwszą gwiazdkę. Oczywiście przy 

stole jedno dodatkowe, puste miejsce. 
Nagle pukanie do drzwi. 

- Kto tam? 
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla 

mnie miejsce? 
- Jest. 

- A mogę skorzystać? 
- Nie. 

- Ale dlaczego?! 
- Bo tradycyjnie musi być puste! 

 
 

Na lekcji przed świętami Bożego Narodzenia pani rozmawia z dziećmi o tym, kim 
chciałyby zostać w przyszłości. Uczniowie wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, 
strażaków, policjantów, polityków. W końcu pani pyta Jasia, kim chciałby zostać. 

– Chciałbym zostać Świętym Mikołajem – odpowiada chłopiec. 
– Czy dlatego Jasiu, że Święty Mikołaj roznosi prezenty i sprawia tyle radości 

ludziom? – pyta uradowana nauczycielka. 
– Nie, dlatego, że Mikołaj pracuje tylko raz w roku. 

 
 

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać, klękają 
przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno: 

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy 
odtwarzacz dvd... 

Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.  

Na to chłopiec: 
- Nie, ale babcia jest. 
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Grudzień to miesiąc radosnego oczekiwania i wzruszających chwil.  

W każdym domu święta obchodzone są na swój własny i 

indywidualny sposób. 

Niektórzy spędzają je w swoich domach, inni wręcz przeciwnie. 

  

A jak jest u was? Podzielcie się z nami opisem swoich rodzinnych 

tradycji świątecznych. 

 

Czekamy na wasze propozycje. Najlepsze zostaną nagrodzone 

oceną u nauczycieli polonistów. Swoje propozycje wysyłajcie na 

adres: justyna.witas@zswerynia.pl 
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