
Natale in Italia



L’Immacolata Concezione 
e i presepi di Natale

● 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież 
jako biskup Rzymu odwiedza Kolumnę Maryi Niepokalanej w pobliżu Piazza di 
Spagna, aby ofiarować modlitwy pokutne upamiętniające to uroczyste wydarzenie. 
Ten dzień jest we Włoszech wolny od pracy. Włosi ubierają wtedy choinki lub budują 
żłóbki – szczególnie w Neapolu szopki bożonarodzeniowe (presepi di Natale) mają 
ogromne znaczenie. W tym dniu oficjalnie rozpoczyna się sezon bożonarodzeniowy 
w kraju.

● https://youtu.be/yGe_j4CpsHo

● Powyżej link do filmiku przedstawiającego szopki z Neapolu.

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/yGe_j4CpsHo&sa=D&ust=1608413672596000&usg=AOvVaw2kaDz7rN9eWuExkEj2Kb4R


La statua del Santo Bambino
● W rzymskiej bazylice Santa Maria in Aracoeli, w kaplicy za ołtarzem znajduje 

się niezwykła rzeźba Dzieciątka Jezus, mająca cudowne właściwości. 
Figurka postawiona przy łóżku chorego miała wrócić mu zdrowie, więc 
podróżowała często po mieście, ciesząc się specjalnymi względami na 
zatłoczonych ulicach. Wykonano ją w XV wieku z drzewa oliwnego 
przywiezionego z Getsemani. Dziś możemy podziwiać jedynie kopię tej 
rzeźby - skradziono ją z kościoła w 1994 roku i do dzisiaj nie udało się jej 
odnaleźć.



San Nicola - patrono di Bari
● 8 maja 1087 kupcy, którzy dotarli do Bari, przywieźli do miasta relikwie św. Mikołaja; 

dzień ten obchodzony jest każdego roku jako najważniejsze święto w Bari – święto 
patrona miasta.

● 6 grudnia to dzień, w którym wspomina się śmierć św. Mikołaja. Zaczyna się już o 5 
rano mszą, która jest powtarzana każdej godziny aż do 18. Po ostatniej ma miejsce 
procesja z figurą świętego po uliczkach starego miasta. Procesji towarzyszą śpiewy, 
orkiestra oraz specyficzny chód osób niosących statuę, który przypomina „bujanie”. 



Santa Lucia di Siracusa

Według legendy, św. Łucja miała piękne, wielkie oczy, które przyciągały 
powszechną uwagę. Widząc zachwyt nawet u oprawców, kazała je sobie 
wyłupić. Na tę pamiątkę 13 grudnia, w dzień jej dorocznego święta, w 
Syrakuzach na Sycylii niesione są na drogocennej tacy „oczy św. Łucji”. Św. 
Łucja jest czczona jako patronka chorób oczu. Aż do czasu wprowadzenia 
reformy kalendarza wspomnienie św. Łucji przypadało 25 grudnia, gdy była 
najciemniejsza i najdłuższa noc w roku. Obecne zwyczaje tego święta to 
nagradzanie dzieci drobnymi upominkami za dobre uczynki oraz pochody ze 
światłami. Na całym świecie znana jest i chętnie śpiewana włoska piosenka 
“Santa Lucia”. 



Il presepe vivente di Greccio 
e San Francesco d’Assisi

● W 1223 r., św. Franciszek przygotował pierwszą szopkę w Greccio. W 
Wigilię Bożego Narodzenia zwołał swoich braci i lud z pobliskich 
miejscowości do jaskini w lesie, w której był już przygotowany żłóbek, słoma 
i siano. Przyprowadzono owce, a przy żłobie uwiązano woła i osła. Przed 
ołtarzem, w żłobie leżała figurka Dzieciątka Jezus i - jak mówi legenda - 
obecni ze zdumieniem zobaczyli, że gdy zbliżał się do niej Franciszek, 
figurka ożywała i Jezus wyciągał rączki ku Biedaczynie.

     



● Od tamtej nocy w Greccio jasełka odgrywane są w całym 
świecie chrześcijańskim. Na wieczorne przedstawienia do 
Greccio przyjeżdża około 15 tysięcy gości, wśród nich 
głównie rodziny z różnych regionów Włoch.W pierwszą 
niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2019 roku do Greccio przybył 
papież Franciszek, gdzie podpisał list apostolski 
„Admirabile signum” o znaczeniu i wartości żłóbka oraz 
przewodniczył nabożeństwu Słowa Bożego, które 
nawiązywało do tajemnicy wcielenia Syna Bożego. 



Il presepe più grande del mondo
● Największa szopka na świecie znajduje się w 

miasteczku Manarola, Cinque Terre w regionie Ligurii. 
Jej uroczyste otwarcie ma zwykle miejsce 8 grudnia. 
Tego dnia od samego rana organizowany jest jarmark 
świąteczny, a pod wieczór wystrzeliwane są fajerwerki 
i zapalone zostają światła szopki.



L’albero di Natale in Piazza San 
Pietro

Zwyczaj ustawiania szopki i choinki na placu św. Piotra 
wprowadził św. Jan Paweł II w 1982 roku. Dwa razy, w 1997 i 
2017 roku, przywieziono choinki z Polski. Choinki są 
przygotowywane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 



L'albero di Natale più grande 
del mondo

● Mieszkańcy miasteczka Gubbio zawstydziliby 
każdego. Ich świąteczna dekoracja ma ponad 650 
metrów wysokości, 450 metrów szerokości i jest od 
1991 roku wpisana na listę Guinnessa. Mowa o 
największej na świecie choince, a dokładniej 
oświetleniu w jej kształcie.



ll Mercatino della Befana

● Jeden z największych jarmarków bożonarodzeniowych we 
Włoszech można znaleźć na Piazza Navona w Rzymie. 
Plac zapełnia się mnóstwem straganów ze świątecznymi 
dekoracjami, rękodziełem artystycznym oraz pięknymi 
szopkami, a główną bohaterką kiermaszu jest Befana, czyli 
włoska Baba Jaga.



Il mercato di Natale di Bolzano 

● To jeden z najbardziej popularnych bożonarodzeniowych 
kiermaszów w Europie. W tym świątecznym okresie na 
jarmark przybywają turyści z całej Europy, gdyż 
bożonarodzeniowy targ w Bolzano to zimowa atrakcja, 
której każdy powinien doświadczyć. Ważnym elementem 
tego jarmarku jest degustacja lokalnych produktów (serów, 
wędlin, grappy), ale także rękodzieło i bożonarodzeniowe 
ozdoby.



Babbo Natale e Befana
● Włoski św. Mikołaj – Babbo Natale, zostawia prezenty pod 

choinką w Wigilię lub w Boże Narodzenie. Oprócz niego 
dzieci włoskie wyczekują też z niecierpliwością Befany. 
Latająca na miotle złośliwa i przeraźliwie brzydka wiedźma 
przynosi upominki w noc poprzedzającą Święto Trzech 
Króli. I lepiej być grzecznym, bo inaczej rankiem w 
skarpecie zamiast prezentów znajdziecie cebulę albo 
słodki “węgiel”! 



I piatti di Natale
● W Święta na włoskim stole można znaleźć wiele tradycyjnych potraw. 

Na południu Włoch podawane są lasagne z sosem pomidorowym, z 
dodatkiem mięsa wieprzowego z różnymi rodzajami serów, zaś na 
północy można skosztować tortellini faszerowanego mięsem, szynką i 
warzywami. Jako danie główne serwuje się różnego rodzaju pieczone 
mięsa. Najczęściej jest to jagnięcina, wieprzowina lub drób.

● Jeśli chodzi o słodkości to najpopularniejszym deserem jest słynna 
mediolańska babka panettone z bakaliami z dodatkiem czekolady i 
likieru. Ciasto to jest częstym prezentem, który dostają Włosi przed 
Świętami.



L’Epifania e La Befana
● Święto Trzech Króli znane jest szczególnie wśród dzieci jako Święto 

Befany. Jest to wiedźma latająca na miotle, która zamiast Świętego 
Mikołaja przynosi prezenty w noc z 5 na 6 stycznia. Befana oprócz 
tego, że lata na miotle to wchodzi do domów przez kominy i zostawia 
w skarpetach prezenty. Wygląda jak staruszka z zakrzywionym 
nosem, ubrana w postrzępione ubrania, a jej imię prawdopodobnie 
pochodzi od aktu objawienia czyli epifanii.



San Silvestro e Capodanno
● Jednym z włoskich zwyczajów podczas sylwestrowej nocy jest spożywanie 

określonego posiłku. Il cotechino con le lenticchie to potrawka z soczewicy 
(małe ziarenka symbolizują monety, więc ich spożycie zapewnia dostatek i 
dobrobyt w nadchodzącym roku) oraz lo zampone - wieprzowina, podawana 
najczęściej w bardzo spektakularny sposób, bo w świńskiej nodze, łącznie 
ze sterczącą raciczką.

● Oprócz kolacji, zgodnie z włoskim zwyczajem, około północy powinno się 
zjeść 12 winogron. Każdy z owoców ma zapewnić szczęście na 
nadchodzący rok. Podobno najlepszym sposobem jest połknięcie winogron, 
a nie ich pogryzienie – wtedy, zgodnie z tradycją we Włoszech, szczęścia 
będzie najwięcej.



● Jeśli spędzasz sylwestra we Włoszech, musisz uważać na spadające 
z nieba przedmioty. A właściwie nie z nieba, tylko z balkonów. Z 
czego to wynika? Włoski zwyczaj nakazuje zakończyć stary rok tak, 
by w styczniu nie trzeba było do niego wracać. Należy więc załatwić 
wszystkie sprawy, które rozpoczęły się w poprzednim roku, 
dotrzymać umów i obietnic. Ale to nie wszystko! Nowy Rok, głównie 
na południu Italii, wita się poprzez wyrzucanie z mieszkań starych, 
zużytych lub popsutych przemiotów: od szczoteczek do zębów, 
poprzez meble, a na sprzętach RTV i AGD kończąc. Włoski sylwester 
świętowany w ten sposób ma na celu pozbycie się z domu pecha, 
który doprowadził do zniszczenia wyrzucanych przedmiotów lub 
urządzeń.



Prezentację przygotowała:

● Laura Wilińska kl. 3C
● ;)



Źródła :

● http://apulianaobcasie.pl/swiateczne-zwyczaje-
we-wloszech/

● http://www.twojaeuropa.pl/1160/boze-narodzeni
e-we-wloszech

● https://tygodnik.tvp.pl/28249916/bozonarodzeni
owy-neapol-i-jego-szopki-religia-zabawa-i-polity
ka

● http://www.swzygmunt.knc.pl/extraordinaryEFFI
GIES/JESUSbambinoWORLD/HTMs/ROME_S
ANTOBAMBINO_01.htm

● https://italia-by-natalia.pl/bari-bazylika-swietego
-mikolaja-grob-krolowej-bony/

● https://ekai.pl/greccio-kolebka-wszystkich-szop
ek-kontynuuje-tradycje-sw-franciszka/

● http://puellanova.pl/sylwester-i-nowy-rok-we-wlo
szech-tradycje-oraz-sylwestrowe-przepisy/
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