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Święta żydowskie 

 

W judaizmie jest wiele świąt w ciągu roku, które to wyznaczają jego rytm. Wiele z tych dni 

świętuje się na cześć ważnych wydarzeń w historii Żydów. Czas według kalendarza 

żydowskiego liczy się od momentu biblijnego stworzenia ziemi. Tym samym chrześcijański 

rok 2000 odpowiada rokowi 5760 w kalendarzu żydowskim. 
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Rosz Haszana 

Rosz Haszana, to żydowski Nowy Rok. Ma on miejsce pod koniec września lub na początku 

października. W synagodze na koniec nabożeństwa dmie się w barani róg, a jego dźwięk ma 

wzbudzić refleksję nad rokiem, który minął oraz by w nadchodzącym starać się być lepszym 

człowiekiem.  
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Jom kippur 

 Jom kippur, inaczej Dzień Pojednania, świętuje się 8-9 dni po żydowskim Nowym Roku. Jest 

to najważniejsze święto żydowskie i ma ono charakter pokutny W ten dzień żydzi poszczą, 

gromadzą się w synagodze i proszą o odpuszczenie grzechów. Na koniec nabożeństwa dmie 

się w barani róg – tak jak na Rosz Haszana.  

Sukkot 

Sukkot, zwane też Świętem Szałasów, to radosne święto obchodzone na pamiątkę wędrówki 

Żydów przez pustynie gdy opuścili oni Egipt. Przebywając na pustyni Izraelici chronili się w 

szałasach, a święto ma przypomnieć, że Bóg chronił wędrowców podczas tej długiej podróży. 

Chanuka 

W grudniu lub styczniu, 2 miesiące po Sukkot, żydzi świętują Chanuka – święto na cześć 

odzyskania Świątyni Jerozolimskiej z rąk syryjskiego króla. Święto trwa przez 8 dni. Zapala się 

wtedy ośmioramienny świecznik z dodatkową świeczką w środku, od której zapala się po 

jednej świeczce każdego dnia. Na Chanuka żydzi także obdarowują się prezentami. 
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Purim  

Purim to święto upamiętniające uchronienie od zagłady Żydów żyjących w królestwie 

Perskim. Za wstawiennictwem królowej Estery, Żydówki poślubionej królowi perskiemu, 

udało się zapobiec wymordowaniu Żydów przez Hamana – najwyższego urzędnika Persji. Z 

okazji Purim czytana jest w synagodze biblijna Księga Estery. Ilekroć pada słowo "Haman", 

zebrani hałasują, tupią i grzechoczą kołatkami. 

 

Pascha 

Miesiąc po Purim żydzi świętują Paschę – na cześć wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. 

Obchody święta trwają 7 dni i rozpoczynają się uroczystą kolacją w rodzinnym gronie, zwaną 

seder. Dania jedzone podczas tego posiłku mają symboliczne znaczenie i mają one 

przypominać o zdarzeniach związanych z ucieczka z Egiptu. Podaje się wtedy pieczony udziec 

barani z kością, gorzkie zioła i macę – cienki chleb ze specjalnej mąki. 

 

Szawuot  

Szawuot, zwane także Pięćdziesiątnicą, obchodzi się 50 dni po święcie Paschy. Święto ma 

upamiętniać, że Bóg dał ludowi żydowskiemu święte prawo – Torę – na Górze Synaj. W ten 

dzień nie je się mięsa oraz dekoruje się kwiatami i gałązkami dom i synagogę. 

 


