Święta są niezwykłym wydarzeniem, lecz w różnych krajach są obchodzone
inaczej.
We Francji domy na święta dekoruje się :gałązkami jemioły , ostrokrzewu, liśćmi
dzikiego wina i rozmarynu. Ważnym elementem bożonarodzeniowego święta jest
wystrój przy pomocy choinki i szopki z figurkami Maryi , Józefa i Jezusa. Wieczerza
wigilijna odbywa się na ogół tuż po pasterce. Świąteczna kolacja składa się z ostryg,
gęsiej lub kaczej wątróbki, łososia, białej kaszanki oraz indyczki nadziewanej
kasztanami. W żadnym domu nie może zabraknąć Buche de Noel, świątecznego ciasta
w kształcie kawałka drewna. Prezenty we Francji wręczane są w pierwszy dzień świąt.
Dzieci na ogół znajdują je w butach. Święta w tym kraju obchodzone są w gronie
rodzinnym i przyjaciół tylko 25 grudnia. Po uroczystej kolacji zostawia się na dworze
palące się świeczki na wypadek gdyby przechodziła Matka Boska. We Francji choinkę
ubiera się w bombki, lampki, łańcuchy oraz inne świąteczne symbole, tylko że stoi jeden
dzień. Tradycją w tym kraju jest spalanie w kominku dębowego polana.
W Polsce święta bożonarodzeniowe obchodzi się inaczej niż we Francji.
W naszym kraju domy dekoruje się lampkami, okna posypuje się sztucznym śniegiem,
na drzwiach wiesza się stroik a dom w wewnątrz dekoruje się świątecznymi symbolami.
Najważniejszym symbolem jest choinka. Wieczerza zaczyna się, gdy ujrzymy pierwszą
gwiazdkę. Jemy 12 potraw, którymi są: uszka z barszczem, chleb, kompot z suszonych
owoców, kluski z makiem, karp, kutia, pierogi z kapustą, zasmażana kapusta, ryba w
galarecie, ryba po grecku. Prezenty daje się w wigilię, a dzieci znajdują je pod choinką,
którą ubiera się w przeddzień świąt, wierząc że dobry gwiazdor przyniesie podarki.
Święta w Polsce obchodzone są w gronie rodzinnym od 24 do 26 grudnia. Po wigilijnej
kolacji cała rodzina wybiera się do kościoła na pasterkę. W Polsce choinka stoi mniej
więcej miesiąc. W naszym kraju zwyczajem jest podkładanie pod obrus na środku stołu
sianka, na którym zapala się świeczkę.
Mimo iż święta są obchodzone inaczej w każdym kraju, są wyjątkową chwilą
i powinniśmy traktować je z szacunkiem i być mili dla innych.
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