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WSTĘP 

▶ Święta Bożego Narodzenia we Włoszech to dla wszystkich 
Włochów szczególny czas. Okres świąteczny zaczyna się 8 
grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Ulice miast zaczynają rozświetlać świąteczne 
iluminacje i otwierane są jarmarki bożonarodzeniowe. Okres 
świąteczny kończy się dopiero w Święto Trzech Króli czyli 6 
stycznia. Słynne włoskie powiedzenie: Natale con i tuoi, Pasqua 
con chi vuoi, które oznacza Boże Narodzenie spędzaj z rodziną, a 
Wielkanoc z kim chcesz, dobrze odzwierciedla ducha tych świąt. 
Boże Narodzenie to czas, który Włosi poświęcają rodzinie, 
spędzając go wspólnie w radosnej i luźnej atmosferze. W tej 
prezentacji przedstawię kilka ciekawostek na temat świąt Bożego 
Narodzenia we Włoszech.



L'ALBERO DI NATALE IN PIAZZA
SAN PIETRO

▶ Co roku na Placu św. Piotra w Watykanie pojawia się choinka 
oraz bożonarodzeniowa szopka. Zwyczaj ich ustawiania przed 
bazyliką watykańską wprowadził św. Jan Paweł II  w 1982 roku. 
Choinka na Placu św. Piotra to podkreślenie wielkiej tajemnicy 
zbratania Boga z człowiekiem, Boga, który stał się słabym 
Dzieckiem, by człowiek miał odwagę powierzyć swoje życie Bożej 
Wszechmocy i z podniesioną głową podejmować coraz 
trudniejsze zadania życia i wyzwania epoki.



IL PRESEPIO VIVENTE A 
GRECCIO

▶  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. W takim 
otoczeniu o północy była sprawowana Najświętsza Ofiara, aby Boże Dziecię 
pod postaciami Chleba i Wina mogło przyjść tak samo, jak w stajence 
betlejemskiej. Św. Franciszek odczytał Ewangelię i wygłosił homilię, w której 
jak refren powracały słowa: "Kochajcie Dziecię z Betlejem". 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. Jaskinia i las zostały rozświetlone 
przedziwnym nieziemskim światłem, a w sercach ludzi zapanowały radość i 
pokój. Franciszek dokonał cudu: pomógł Chrystusowi narodzić się w sercach 
tych ludzi.



NAPOLI - LA CITTÀ DEL
PRESEPIO

▶ Nie wszyscy wiedzą, że Neapol słynie oprócz najlepszej na 
świecie pizzy z przepięknych szopek bożonarodzeniowych, 
zwanych presepi. Szopka bożonarodzeniowa jest dla 
mieszkańców Neapolu najważniejszym symbolem świąt Bożego 
Narodzenia, ważniejszym niż choinka i pozostałe elementy 
świątecznego wystroju.  Już w listopadzie w mieście rozpoczyna 
się wielkie świętowanie. Pierwsza neapolitańska szopka pojawiła 
się w XI wieku w kościele Santa Maria del Presepe. Jednak 
największą popularność te bożonarodzeniowe cudeńka zyskały 
w XVIII wieku. Także wtedy powstały te najpiękniejsze, najbardziej 
zachwycające.



IL MERCATINO DI NATALE 
DI BOLZANO

▶ Jeden z najpiękniejszych i najbardziej popularnych wśród 
Włochów jarmarków bożonarodzeniowych odbywa się na 
północy Italii w mieście Bolzano w regionie Trentino-Alto Adige. 
Jarmark ten ma miejsce na placu Walter. Jest tam wiele kramów 
z pamiątkami i świątecznymi smakołykami. Podczas jarmarku 
można znaleźć wiele atrakcji m. in. lokalnej kuchni, artystyczne, a 
także straganów z ozdobami świątecznymi.



 L’ EPIFANIA I BEFANA

▶ 6 stycznia dzieci oczekują na przybycie Befany,  czyli zgorzkniałej, 
zgrzybiałej wiedźmy. Przynosi ona dzieciom słodycze oraz prezenty z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z legendą, podczas swojej 
podróży do Betlejem Trzej Królowie spotkali Befanę, którą zapytali, 
gdzie może znajdować się Dzieciątko Jezus, wskazując na znaki na 
niebie. Ta nie potrafiła pomóc, ale zaproponowała gościnę, uchodziła 
bowiem  za najlepszą gospodynię w okolicy, a jej dom za 
najwygodniejszy. Trzej Królowie powiedzieli Befanie o narodzeniu 
Jezusa i zaprosili do przyłączenia się, ta jednak odmówiła, 
wymawiając się licznymi obowiązkami domowymi. Szybko tego 
pożałowała i chcąc naprawić swój błąd, wybrała się za nimi w drogę, 
jednak nie znalazła już ani Trzech Króli, ani Dzieciątka. I tak błąka się 
do dziś, zostawiając 6 stycznia prezenty w każdym domu, w którym jest 
dziecko, na wypadek gdyby był nim Jezus.



I DOLCI DI NATALE, CZYLI ŚWIĄTECZNE 
SŁODKOŚCI

▶ Panettone to rodzaj babki pochodzącej z Mediolanu i spożywanej 
tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku.  Wypiekana 
jest w kształcie wysokiej kopuły i pakowana w kartonowe pudełka. 
Proces produkcji babki jest długi i skomplikowany. W jego trakcie 
ciasto nabiera specyficznej, puszystej konsystencji. W wariancie 
podstawowym zawiera kandyzowaną skórkę pomarańczową i 
cytrynową oraz rodzynki. Ciasto podaje się pokrojone na długie, 
pionowe kawałki.

▶ Torrone to rodzaj nugatu, podawany w postaci kostek.
▶ Pandoro to tradycyjny włoski słodki chleb, najbardziej popularny w 

okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Pochodzące z Werony 
pandoro jest tradycyjnie ukształtowane jak skorupa z ośmioramienną 
sekcją gwiazdy.
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