
Різдво в Канаді святкують майже так само, як і в інших західних країнах. 25 грудня є офіційним
святом у Канаді, коли багато канадців також беруть відпустку в другій половині дня 24 грудня
(переддень Різдва), а також у День подарунків, який відзначається 26 грудня. Багато українських
церков у Канаді відзначають Різдво 24 і 25 грудня вечірніми та денними богослужіннями. Канада –
мультикультурна країна, тому в грудні, крім християнських, дотримується багато інших святкових
традицій. Святкування Хануки широко поширене в містах Канади. 

Багато українських канадців святкують Різдво та Новий рік двічі, відповідно до григоріанського та
юліанського календарів. У Канаді цілком нормально відзначати українське Різдво та Новий рік,
беручи вихідний у день Різдва (7 січня), відвідуючи церкву та громадські події та концерти, беручи
участь у коляді, приймаючи родину та друзів на традиційну вечерю з 12-ти страв на Святвечір, а
також  святкуючи Новий рік чи Маланку. 

Що відкрито та закрито на свята 

Святвечір (24 грудня) — останній шанс зробити різдвяні покупки, адже більшість
магазинівпрацюють до 17:00 або 18:00 та більшість людейзалишають роботу до обіду або одразу
після нього. 

На Різдво, 25 грудня, практично всі роздрібні магазини товарів та послуг зачинено, за винятком
міні-маркетів і деяких аптек. Якщо ви шукаєте ресторан, щоб смачно поїсти , найкраще підійде
великий готель. 

26 грудня відоме, як День подарунків. Для багатьох канадців це вихідний день та день найбільших
покупок в році, коли магазини знижують ціни, намагаючись залучити останніх покупців у свято.

Традиції 

Найважливіші канадські традиції включають в себе прикрашання ялинки, обмін подарунками та
планування особливої   святкової їжі. 

На Святвечір або Різдво часто готують особливу їжу,-запечену індичку, сезонні овочі, картопляне
пюре та підливу. Традиційні улюблені різдвяні десерти це: різдвяні сливові пудинги, пироги з
м’ясним фаршем, а якщо ви живете в Квебеку, Бюш-де-Ноель (різдвяний пиріг у формі поліна). 

Канадські діти також вірять у Санта-Клауса. Вони пишуть листи Санті, щоб люб'язно повідомити
йому свій список бажань на Різдво. Більшість торгових центрів надають дітям можливість
відвідати Санту та сфотографуватися з ним. Канадці з особливою гордістю кажуть, що їхня країна є
батьківщиною Санта-Клауса – Північний полюс.
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Різдвяні панчохи часто вішають вдома (над каміном, якщо він є, або біля ялинки), по одному на
кожного члена сім’ї. Панчоха це переважно  мішок у формі шкарпетки, який Санта-Клаус
наповнює маленькими іграшками та цукерками. 

Під ялинку кладуть загорнуті подарунки та відкривають їх на Святвечір або на ранок Різдва. 

Багато канадців також практикують обмін подарунками «Таємного Санти», який особливо
популярний серед колег по роботі. Члени групи друзів, родини чи колег навмання беруть зі
списку імена та стають чиїмось Таємним Сантою. Таємному Санті надається список побажань з
ідеями подарунків, які він може подарувати випадково обраній людині. 

Розпродажі випічки також є популярним заходом зі збору коштів для шкіл, церков і невеликих
організацій напередодні свят. Сім’ї печуть свої фірмові ласощі (печиво, брауні, кондитерські
вироби тощо), щоб принести їх на розпродаж випічки та зібрати гроші на власну справу чи на
благодійні цілі, такі як різдвяні кошики для потребуючих сімей та/або місцевих продовольчих
банків. 

У школах і на роботі також часто проводять «продовольчі кампанії», коли нешвидкопсувну
упаковану їжу та/або консерви привозять, щоб поповнити запаси місцевого продовольчого
банку. 

Подорожі під час Різдва 

Під час різдвяних свят громадський транспорт Канади, у містах та селищах, працює за скороченим
розкладом. Зокреманапередодні Різдва, у день Різдва, День подарунків і Новий рік.
 
Заняття 

Катання на лижах (спуски та бігові),  ковзанярство та санчата є дуже популярними видами занять,
якщо на Різдво випадає сніг. 

Різдвяні ярмарки (як у приміщенні, так і на відкритому повітрі) — це веселі сімейні заходи в містах
і селищах по всій країні, на яких часто продаються вироби ручної роботи місцевих ремісників і
продукти харчування, включно з продуктами на винос і продуктами, які можна споживати на
місці. 

Різдвяні паради вважаються популярними святковими заходами. Більшість великих міст Канади
проводять парад Санта-Клауса в листопаді або грудні. 

Різдвяні традиції однакові по всій країні, але перевіряйте місцеві оголошення, щоб бути в курсі
міських святкових фестивалів, зустрічей із Санта-Клаусом і розпродажів у День подарунків. 

Погода 

Будьте готові до холодної погоди в Канаді на Різдво. Клімат відрізняється від західного до східного
узбережжя, при цьому Британська Колумбія набагато м’якша та вологіша. Погода в багатьох
інших частинах країни, включаючи популярні південні міста Онтаріо та Квебеку такі, як Торонто
та Монреаль, набагато суворіша, тому снігопад може бути досить сильним. Одягайтеся відповідно
до погоди та дотримуйтесь заходів безпеки під час водіння взимку!


