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Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych
szczęśliwych dni w nadchodzącym 2014 Roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
Czytelnikom Biuletynu Szkolnego
życzy prof. Barbara Rzyski
oraz pozostali członkowie Redakcji
Aos leitores do Boletim “Polska i my” desejamos um Natal maravilhoso, em ambiente acolhedor e familiar,
e dias felizes com a chegada do Ano Novo 2020 com festa alegre na passagem de ano
profa. Barbara Rzyski
e a Redação do Boletim
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Boże Narodzenie
„Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej
Stało się - między ludzi wszedł
Mistrz – Wiekuisty”
Cyprian K. Norwid

E mais uma vez é Natal.
Em cada país o Natal tem um encanto diferente, embora
com características comuns. Na Polônia, o tempo frio e um
ambiente aconchegante dentro de casa se somam a uma
sensação de comunhão humana. O charme e a magia
adicionais são conferidos pela natureza da Polônia. Em
dezembro, fora das janelas dançam os primeiros flocos de
neve e um branco fofo que cobre a paissagem. Dentro de
casa a família, a mesa posta para uma festa, velas
coloridas, sobre o aquecedor um café aromático ou chá e
os biscoitos especiais que lembram esta data especial. É
uma época única - a parte poética do ano.
Para os poloneses, com certeza, o Natal é a festa mais
bonita e mais agradável de todas. Na véspera, comemorada
com a família mais próxima. De fato, dependendo da
região, existem hábitos e costumes um tanto diferentes.
Em todos os lugares, contudo, prepara-se e organiza-se a
ceia de Natal de modo festivo e afetuoso. Dependendo da
região e das tradições, a refeição principal de Natal ocorre
na vigília.
O Natal é uma festa fixa, que ocorre dia 25 de dezembro
de cada ano. Dia 24 de dezembro é uma noite
particularmente especial na Polônia, denominada
Gwiastka (Estrelinha). Neste dia, até época recente,
exigia-se o jejum tradicional, isto é, não comer carne. A
refeição mais esperada é o jantar. O jantar é de gala, para
o qual, de acordo com a tradição, os comensais sentam-se
só quando se avista a primeira estrela no céu. Costume
estabelecido em memória daquela extraordinária estrela de
Belém, que levou até a pobre estrebaria os três Reis Magos
com os presentes.
A comida tradicional polonesa oferecida no jantar da
véspera de Natal, envolve, sobretudo, pratos sem carne que
é substituida por peixes diversos como arenques e carpas.
O repolho com cogumelos, os pierogi e outros pratos ricos
em calorias também enriquecem a ceia! Carnes são
servidas no dia 25 e entre elas o ganso assado e até carnes
de caça.
Nem os costumes da véspera de Natal, nem o
tradicional jejum deste dia são comuns a todos os cristãos.
Os protestantes e cristãos de outras igrejas não mantiveram
disposições especiais quanto ao tipo de alimento ou o
jejum de carne. A obrigação do jejum de carne para os
católicos foi abolida pelo Novo Código Cânonico da
Igreja, em 1983. Porém na Polônia, o episcopado manteveo até 2003. Atualmente, não comer carne na véspera de
Natal é apenas uma recomendação. Mas é difícil imaginar
a interrupção deste costume específico, sobretudo na
Polônia e na Lituânia.
Na Polônia, a ceia do dia 24 envolve vários costumes
como bem mostra a literatura na qual se menciona que a
quantidade de comensais à mesa deve ser par. Além

Natal
“Enfim chegou o momento de silêncio solene
Aconteceu – entre os homens surgiu um
Mestre – Eterno”
Cyprian K. Norwid

disso, deve ser posto um prato a mais para os ausentes,
convidados inesperados ou alguém que não tenha família.
Outro costume antigo é servir 12 pratos. No entanto, hoje
em dia, esta quantidade dependa das possibilidades
financeiras de cada família.
Após a ceia, à meia-noite do dia 24, nos santuários
católico-romanos é rezada Missa solene, na Polônia
chamada Pasterka (Missa do galo). No dia seguinte (25 de
dezembro) é dia de Natal e dia 26 é celebrado o dia de São
Estevão (mártir da fé cristã) e reconhecido em muitos
países - como o segundo dia de Natal.

Tradições polonesas ...
As festas de Natal na Polônia são as mais importantes e
mais ricas em tradições. A cerimônia do Natal formatou-se
gradualmente durante os séculos, misturando hábitos e
crenças antigos da época pagã, com os hábitos e crenças
das práticas mais novas, trazidas após a aceitação do
batismo na fé cristã da Polônia (966d.C.), bem como
aqueles que surgiram mais tarde, como resultado da
interpenetração de ritos comuns da igreja e elementos
populares pré-cristãos, bem como a difusão de outras
culturas europeias.
A liturgia católica respeita o tempo do Advento que
antecede as festas de Natal. É um momento religioso e
feliz, cheio de fé no aguardo da vinda do Senhor. A prática
do Advento deve incluir a participação dos fiéis em missas
rezadas nas primeiras horas da manhã conhecidas como
roraty (Missa matinal), dedicadas à Santíssima Virgem
Maria.
Durante o Advento, no dia 6 de dezembro, é festejado
o dia de são Nicolau. Nesse dia, as crianças são
presenteadas com pequenos mimos que
são colocados sob as almofadas ou
dentro dos sapatinhos.

Outro costume criado no séc. 19 é a troca de cartões de
Natal com desejos de boas festas e bom ano novo enviados
para amigos e parentes. O autor dessa ideia foi John
Horsley, em 1846. Infelizmente, hoje em dia esse costume
colorido foi, em grande parte, substituído pelo correio
eletrônico, embora os poloneses de todo o mundo ainda
troquem cartões de Natal, inserindo em seu interior um
pedaço de hóstia.
A maioria dos costumes populares liga-se ao último dia
do Advento, isto é, com a véspera de Natal. A palavra
Wigilia vem do latim e significa ‘vigília’. A tradição da
vigília antes dos dias de festa deriva do Antigo Testamento.
Nas casas judaicas na vigília do shabat e em outras festas,
a comida e o ambiente são preparados de modo que estes
sejam dias livres de trabalho. As vigílias polonesas
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também têm este propósito, além de ser este o tempo para o
qual é necessário preparar-se espiritualmente. Atualmente,
após a limpeza geral feita nas casas, prepara-se a sua
decoração. Em séculos passados a decoração mais usada
eram feixes de trigo, símbolo de fartura, postos pelos donos
da casa camponesa nos cantos dos aposentos. As casas
também eram decoradas com galhos de coníferas,
adequadamente cortados, colocados em diversos lugares
dos cômodos, ou pendurados nas vigas de madeira do teto.
Este costume simbolizava a vida, e deveria assegurar às
pessoas, à casa e a toda a propriedade, sorte e prosperidade.
Hoje em dia, as decorações das casas, externa e interna, são
elegantes e ricas. Iluminadas com luzes nos jardins, piscapiscas de várias cores nas janelas, sacadas e terraços, que
salientam o deslumbramento desta noite inesquecível e
misteriosa. Além disso, uma infinidade de ideias em estilos
e cores na iluminação das lojas e toda a flora.
A árvore de Natal, decorada com diversos
enfeites, velas, correntinhas, docinhos,
surgiu
primeiro na
terra alemã,
provavelmente na Alsácia e foi lá que, no
séc. 15-16, o costume de trazer para dentro
de casa um galho verde de conífera e
pendurá-lo perto do teto foi trocado pela árvore de Natal.
O costume de enfeitar a árvore de Natal foi disseminado
provavelmente na passagem do séc. 18 para o séc. 19. A
árvore de Natal, simboliza a ‘árvore da vida’ sob a qual teve
início a história da humanidade. Sobre a árvore não podem
faltar as maçãs como símbolo da beleza e saúde até a idade
avançada. A estrela, na ponta da árvore, simboliza a estrela
de Belém. As velas presas às pontas dos galhos ainda são
usadas, embora sejam mais comuns as lampadinhas
coloridas que simbolizam as faíscas de fogo das lareiras que
antigamente queimava nas casas durante a noite de vigília
para que as almas dos antepassados, que vinham fazer parte
da ceia, pudessem se aquecer. Atualmente a decoração da
árvore de Natal é cada vez mais sofisticada: doces de pão de
mel, estrelinhas, figuras, balas e bolas coloridas. A árvore,
assim decorada, é desmontada apenas no dia de Reis (6 de
janeiro).
Os presentes de Natal são costume relativamente novo.
No início do séc. 19 este costume começou em algumas
partes da Polônia e depois popularizou-se em todo o país.
Hoje em dia, são colocados sob a árvore de Natal, ao
contrário dos costumes antigos nas aldeias de escondê-los
em feno.
Ao entardecer e o aparecimento da primeira estrela no
céu, de acordo com a tradição, a família senta-se à mesa para
a primeira refeição festiva da véspera, chamada ceia da
vigília ou em polonês Wigilia. É celebrada de modo bastante
solene. A especificidade da ceia de Natal é seu caráter de
jejum, tradição estabelecida pelo conjunto de pratos bem
como da reflexão, costume que prevalece entre os
participantes. Não menos importante é o costume elegante
da vestimenta festiva. Sobre a mesa é geralmente posto um
prato adicional que de acordo com a interpretação
contemporânea é destinado a uma pessoa da família que

faleceu naquele ano, de um errante que bata à porta ou
destinado às pessoas próximas, mas que neste momento
estão ausentes. Ninguém deve ficar só neste dia!
Nas casas católicas a ceia da vigília é precedida da
leitura de um fragmento do Evangelho de São Lucas sobre
o nascimento de Jesus. Em seguida, todos os familiares
compartilham a hóstia e desejam-se felicidades. Dividira
hóstia é um costume tipicamente polonês. Simboliza a
reconciliação universal e a fraternidade. Na Polônia, este
costume é bem conhecido hoje em dia, embora tenha
surgido relativamente tarde, pois foi disseminado nas
primeiras décadas do séc. 20. Segundo a tradição a hóstia
é um vestígio dos pães especiais para oferendas postas no
altar. Parte delas era conservada e distribuída como
eucaristia, o resto era abençoado e mandado para as casas
dos crentes que tinham estado ausentes.
O costume de dividir a hóstia entre
os presentes vem da divisão do pão
feita por Jesus e seus discípulos.
A quantidade, tipo e sequência dos pratos servidos na
mesa de vigília depende da tradição local. Contudo, em
todos os lugares, são pratos sem carne preparados com
elementos da floresta, campos, jardins, açudes, rios e lagos.
Na noite da vigília os anfitriões lembram também de seus
animais domésticos para os quais são dados alguns dos
alimentos da vigília misturados com a hóstia.
Uma parte integrante da ceia de Natal são as canções
natalinas (kolędy) cantadas perto do presépio. Existem
muitas canções polonesas que falam sobre o nascimento de
Jesus. As mais antigas são da idade média. A sua
introdução e divulgação deve-se provavelmente aos
franciscanos. Eles também trouxeram para a Polônia o
costume de montar presépios. A autoria do primeiro
presépio é atribuída a São Francisco de Assis.
Os presépios franciscanos na
Polônia surgiram provavelmente
na idade média. Inicialmente os
presépios encenados nas igrejas
eram bem simples de
acordo
com preceitos evangélicos. Na
Polônia, no séc. 19, surgiram diversas formas regionais de
presépios de Natal. Os mais conhecidos e interessantes são
os presépios de Cracóvia, cuja arquitetura baseia-se nas
construções da própria cidade. Muitas vezes os presépios
cracovianos eram usados como teatros de bonecas, nos
quais em cenas miniaturizadas e iluminadas com velas,
apareciam diferentes figuras em movimento.
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A noite de vigília termina com a missa do galo que é
rezada nas igrejas exatamente à meia-noite. De acordo com
a tradição, ela lembra a chegada dos pastores para Belém e
sua homenagem ao Messias recém-nascido. O costume de
realizar a liturgia noturna de Natal foi introduzido na Igreja
já na metade do séc. V. Chegou à Polônia provavelmente
junto com a cristianização.
Os dias festivos que se sucedem, dia 25 e 26, são
igualmente alegres com reuniões familiares e sociais. No
dia 25, em muitas regiões da Polônia, grupos de pessoas
com trajes especiais trazem um presépio e visitam as casas
cantando canções natalinas e desejando feliz Natal e Ano
Novo – são os denominados Cantores de Natal (kolędnicy).

rmf24.pl

É bom cultivar os lindos costumes poloneses e manter a atmosfera
mágica e única das festas de Natal ...
Feliz Natal e um Ano Novo pleno de realizações!
profa. Barbara Rzyski
Texto baseado em informações da Internet

KOLĘDY (CANÇÕES DE NATAL)
Bóg się rodzi
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Cóż masz, niebo, nad Ziemiany
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami.
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Bracia, patrzcie jeno
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje.
Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje.
Rzućmy budy, warty, stada.
Niechaj nimi Pan Bóg włada.
A my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem.
Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga.
Pewnie do uczczenia Pana swego ściga.
Krokiem śmiałym i wesołym
Spieszmy i uderzmy czołem
Przed Panem w Betlejem, przed Panem w Betlejem, w Betlejem.
Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy:
Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy.
Patrzcie, jak biednie okryte
W żłóbku Panie znakomite
W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, przy Betlejem.
Cicha noc, święta noc
Cicha noc, święta noc.
Wszystko śpi, atoli
Czuwa Józef i Maryja.
Niech więc Boska ich Dziecina
śpi Dziecino bo śpi.
Cicha noc, święta noc.
Tobie cześć chcemy nieść,
Boś pastuszkom oznajmiony
Przez anielskie "Gloria".
Jezu, witamy Cię.
Cicha noc, święta noc.
Boże nasz, serca masz.
Radość sprawia nam nowina,
Że nadeszła ta godzina,
W którejś narodził się.
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PRATOS TRADICIONAIS DE NATAL NA POLÔNIA
Na ceia da véspera de Natal o peixe é o prato mais apreciado. Pode ser servido frio, como
entrada, e quente, como prato principal. Os peixes mais servidos nesta ocasião são: arenque
em óleo e cebola, carpa na gelatina, bacalhau ao molho grego e peixes fritos ou assados. A
sopa de beterrabas vermelhas, barszcz, sopa de cogumelos ou peixe, pierogi recheados com
repolho e cogumelos secos, e diversas sobremesas, entre elas a compota de frutas secas, não
podem faltar também. Fazem parte da ceia os bolos fantásticos como o de papoula, de
ricota, o de maçãs e os pães-de-mel.
Nos dias 25 e 26 de dezembro, são apreciados os assados de aves: peru, ganso, frango (recheados), ou carnes: lombo
de porco, carnes de caça, patês, frios (carne de porco defumada, presuntos, linguiças), que podem ser servidos com
diversos tipos de molhos, por exemplo, raiz forte. O bigos, preparado com repolho, diversas carnes e cogumelos, é
tradicional e muito gostoso.
ŚLEDŹ (Arenque)
as beterrabas, a cebola, a maçã e o alho, cortar em ou
Dizem que o arenque aguça o apetite. Pode ser pedaços. Juntar as fatias de beterraba, cebola, maçã, alho
preparado de modos diferentes. Ingredientes: ½ kg de mais ½ porção dos cogumelos e cobrir com água fria. Pôr a
arenque salgado em filés; 3 cebolas; folha de louro, folha de louro e a pimenta Jamaica. Acrescentar o caldo de
pimenta da Jamaica; 1/3 litro de óleo; 1 limão (ou cogumelos. Após levantar fervura cozinhar por mais 10-15
vinagre); eventualmente leite para imersão do peixe. minutos. Temperar a gosto com sumo de limão, sal e
Modo de preparar: 1) Colocar o arenque em água fria pimenta. Guardar esta sopa em local fresco e antes de servir
para dessalgar. Às vezes é suficiente só lavar bem, mas filtrar e aquecer. Para quem gosta, pode-se acrescentar um
depende de quão salgado gostamos de comer. pouco de creme de leite fresco. Preparo do recheio das
Geralmente o dessalgar pode ser feito durante a noite ‘orelhinhas’: Cortar o restante dos cogumelos em pedaços,
ou por apenas 3-4 horas. Experimentar antes de tirar do fritar em 1 colher de manteiga junto com a cebola picada e
banho - é a melhor forma para ver se está de acordo sal a gosto. Ingredientes para a massa: 350g de farinha; 1
com seu paladar. Pode-se deixar o arenque de molho ovo; 1/3 de uma cebola; pitada de sal; óleo. Preparo da
em leite, assim o sabor torna-se bem mais suave. 2) massa: A farinha, o ovo e ½ de copo de água morna são
Após dessalgar, escorrer o arenque e cortar em tiras misturados e amassados junto com uma pitada de sal. A
grossas. Cortar a cebola em fatias ou pedaços. 3) No massa é aberta e cortados quadrados de uns 5cm. Modo de
fundo de um recipiente de vidro colocar uma camada montar: Sobre cada quadrado colocar um pouco do recheio
de cebola. Sobre ela jogar alguns grãos de pimenta da de cogumelos. Fechar em diagonal e enrolar no formato de
Jamaica e as folhas de louro. Colocar 2-3 fatias de ‘orelhinhas’(capeletti bem pequeno). Cozinhar em água
limão e acrescentar óleo de modo a cobrir todos os fervente com um pouco de sal e óleo. Quando boiarem,
ingredientes. 4) Os pedaços de arenque são colocados retirar com auxílio de escumadeira.
sobre essa primeira camada de cebola e especiarias e PIEROGI COM REPOLHO E COGUMELOS SECOS
alternar as camadas de cebola e arenque até Ingredientes para o recheio: ½
terminarem os ingredientes. Os espaços vazios podem kg de chucrute; um punhado de
ser preenchidos com pedaços de arenque que sobraram cogumelos secos; 2 cebolas; 2-3
do corte (aqueles que não ficaram perfeitos). A última
colheres das de sopa de farinha
camada deve ser de cebola. O óleo deve estar no nível de rosca; 2 colheres das de
da última camada. Pressionar suavemente as camadas sopa de manteiga; pimenta branca
para eliminar o ar preso. 5) Tampar com papel filme e a gosto
colocar na geladeira por, pelo menos, 24 horas.
Modo de preparar o recheio: Lavar e pôr de molho os
Como servir? Colocar sobre uma travessa e decorar cogumelos (2-3 horas); Colocar o chucrute numa panela,
a com cebola. Dizem que o sabor do arenque é realçado adicionar um copo do molho de cogumelos e uma colher de
se servido com pão e manteiga, e com uma taça de manteiga (ou óleo). Cozinhar em fogo baixo por uma hora.
vodca congelada!
Interromper o cozimento quando o chucrute estiver macio.
BARSZCZ COM ‘ORELHINHAS’ RECHEADAS Dourar a cebola picada na manteiga ou óleo. Adicionar o
Ingredientes para a sopa: 6-7
chucrute cozido, misturar, temperar com pimenta e fritar um
beterrabas médias; 100 g de pouco. Juntar os cogumelos. Picar bem esta mistura.
cogumelos secos; 1 maçã; 2 dentes
Experimentar para ver se não falta tempero. Adicionar a
de alho; 1 cebola; 1-2 cenouras; farinha rosca - O recheio está pronto.
sumo de 1 limão;
Ingredientes para a massa: aproximadamente 1kg de
1 colher das de chá de vinagre de vinho; pimenta preta farinha de trigo; água morna; 1 colher de óleo; sal
ou branca em pó; alguns grãos de pimenta Jamaica;1 Modo de preparar: 1) Peneirar a farinha e formar de um
folha de louro; açúcar, sal; creme de leite fresco (se montinho com uma depressão no meio. Acrescentar o óleo
desejar). Modo de preparar: Lavar bem os cogumelos e a água misturando aos poucos. Quando a massa estiver em
e pôr de molho em água por 2-3 horas. Depois cozinhar ponto de ser aberta, colocar sobre a mesa, e continuar a
na mesma água caldo em outro recipiente. Descascar
amassar até conseguir uma massa lisa e elástica; 2) Cortar
ao meio, polvilhar com farinha, e abrir até obter uma
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camada fina. Guardar o restante da massa coberta para
que não resseque; 3) Com o auxílio de um copo ou outro
tipo de forma, recortar pedaços redondos da massa; 4)
Sobre cada pedaço colocar o recheio deixando as margens
livres (3-4 mm). Umedecer uma metade da borda e fechar
bem cada pierog com a ponta dos dedos. Colocar sobre
um guardanapo de tecido polvilhado com farinha. Assim
proceder até terminar a massa e o recheio; 5) Em uma
panela grande ferver água com um pouco de óleo.
Colocar os pierogi sobre água fervente, misturar de vez
em quando para que não adiram ao fundo. Quando
boiarem ferver mais um pouco. Tirar com delicadeza com
a escumadeira e colocar sobre travessa molhada com água
fria. Para cozer o restante das porções não mudar a água
da panela, mas completar e salgar; 6) Servir os pierogi
ainda quentes com cebola picada dourada na manteiga.
SOPA DE COGUMELOS
Ingredientes: 2 litros de água;
50g de cogumelos secos; 2
colheres de manteiga; 1 cebola;
125mL creme de leite; 1 colher de
sopa cheia de farinha de trigo;
sal e pimenta a gosto; 2-3 tabletes de caldo de carne;
dill (endro fresco picado).
Modo de fazer: os cogumelos devem ser lavados e
imersos em parte da água fria e deixados de molho por
cerca de duas horas. Depois devem ser cozidos nesta
mesma água até ficarem macios (20-30 minutos). Retirase os cogumelos, corta-se em tiras e reserva-se o caldo. E
seguida frita-se os cogumelos na manteiga com cebola
bem picada. Acrescenta-se a farinha e a parte da água e o
caldo onde os cogumelos foram fervidos. Cozinha-se por
cerca de 15 minutos mexendo de vez em quando.
Acrescenta-se creme de leite fresco, sal e pimenta a gosto.
Este creme pode ser servido com macarrão. Caso deseje,
ao servir pode salpicar com endro (dill) picado.

PIERNICZKI (biscoitos de pão de mel)
Ingredientes: 1/4 xícara de mel; 5
colheres de manteiga; ½ xíc. de
açúcar de confeiteiro; 1 ovo; 2 ¼
xíc. de farinha; 1 colherinha de
bicarbonato de sódio;
3 colherinhas de cravos e canela em pó e noz moscada em
pó (desta um pouco); 1 colherinha de chocolate em pó
(opcional). Modo de preparar: Misturar bem todos os
ingredientes e abrir a massa em uma camada de 3mm.
Recortar no formato desejado – estrelas, luas, etc. Assar
em forno a 1800C por uns 10 min. Glacê para enfeitar:
bater 2 claras em neve com açúcar de confeiteiro e sumo
de limão até ficar bem consistente. Dividir em partes e se
desejar colorir usar corante alimentar. Fazer desenhos
natalinos sobre os biscoitos e esperar secar. Pode enfeitar
a árvore de Natal com estes biscoitos.
COMPOTA DE FRUTAS SECAS
Ingredientes: 50g de ameixas
secas; 50g de maçãs secas; 30g de
damascos secos; 30g de peras
secas; 200g de açúcar; cravos;
canela em pau ou em pó; sumo
de um limão
Modo de preparar: 1) Pôr as frutas secas de molho, à
noite. No dia seguinte retirar da água e colocar na panela.
2) Acrescentar 3 litros de água fria. Em seguida alguns
cravos e canela em pau. 3) Cozinhar em fogo baixo por
aproximadamente uma hora. 4) Acrescentar o açúcar e o
limão fatiado com casca.
Servir quente ou fria.
Se necessário, temperar com mais açúcar ou limão.

Bom apetite !!!
A Redação

Najważniejsze Wydarzenia i Rocznice (grudzien 2019) – Principais Eventos e Aniversários (Dez/2019)
W Polsce - na Polônia
06 / dez Św. Mikołaja - Dia de São Nicolau
26 / dez
Drugi dzień świąt - segundo dia de festas de Natal
24 / dez Wigilia - Vigília de Natal
01 / jan
Nowy 2012 Rok - Ano Novo 2012
25 / dez Boże Narodzenie - Natal
W Brazylii - no Brasil
01 / dez Missa de Natal na Igreja N. Sa. Auxiliadora
01 / jan
Ano Novo 2012
24 / dez Véspera de Natal
25 / dez Natal
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