Lisbona, 07.01.2008r.
Cześć !
Na początku mojego listu chciałbym Cię serdecznie pozdrowić . Piszę do Ciebie, ponieważ
chciałbym opisać Tobie jak spędziłem tegoroczne święta Bożego Narodzenia.
Jak wiesz tegoroczne święta spędziłem w Portugalii u siostry mojej mamy. Tu Boże Narodzenie
wygląda całkiem inaczej niż w Polsce. W wigilię Bożego Narodzenia, po Portugalsku Véspera do Natal,
całe rodziny zbierają się w domach wokół choinki i oczekują nadejścia północy, by wybrać się do
kościoła na pasterkę co znaczy z portugalskiego Missa do Galo. Nazwa oznacza dosłownie "Msza
Koguta" i pochodzi od legendy, która mówi, że o północy w noc narodzin Jezusa pieje kogut. Dopiero
po skończonej mszy, wszyscy udają się do domów, by zasiąść do wigilijnego posiłku. Na wigilijnym
stole musi się znaleźć bacalhau (dorsz). Gotuje się do niego kapustę, robi krokiety z ryb,a na deser
podaje różne ciasta. W Boże Narodzenie dzieci wstają wczesnym rankiem, nie mogąc powstrzymać
podniecenia oraz ciekawości i biegną do kominka. Znajdują się tam w dużych skarpetach prezenty,
zostawione przez Świętego Mikołaja lub w bardziej tradycyjnych domach przez Dzieciątko Jezus.
Uroczysty bożonarodzeniowy obiad to święto dla całego klanu. Zwykle urządzany jest u seniora rodu
albo też co roku u innego członka rodziny. Podstawowym daniem jest nadziewany indyk "peru".
Może też być kurczak lub kura z kasztanami, rodzynkami i migdałami. Okres świąt kończy się 6
stycznia, Świętem Trzech Króli. W przeddzień święta wzdłuż parapetów okien i drzwi, dzieci ustawiają
swoje buty i wypełniają je marchwią i sianem. Mają nadzieję, że to zwabi nocą konie Trzech
Mędrców, a rano buty będą wypełnione podarkami i poczęstunkiem składającym się zazwyczaj z
kandyzowanych owoców i słodkich bułek.Podczas Święta Trzech Króli spożywa się tradycyjne ciasto
Bolo-rei (ciasto królewskie) w kształcie korony, w środku z ukrytym ziarnkiem fasoli. Osoba, która
znajdzie w swoim kawałku ciasta fasolę, musi kupić kolejne ciasto. Bolo-rei wypiekane jest także na
Boże Narodzenie.
Spędzenie świąt w innym kraju to naprawdę wspaniałe przeżycie, dlatego tak bardzo chciałem się z
Tobą tym podzielić. Mam dużo zdjęć z pobytu w Portugalii. Przyślę Ci je w następnym liście.

Serdecznie Cię pozdrawiam!
Twój przyjaciel Mateusz
P.S. Pozdrowienia dla rodziców!

