
 

 

ŚWIĘTA 

BOŻEGO   

NARODZENIA 

Święta już blisko - proponujemy powtórkę z bożonarodzeniowych tradycji: 

Boże Narodzenie - obok Wielkanocy jest najuroczyściej obchodzonym świętem. Jest to 

święto rodzinne,  spędzane w gronie najbliższych – sięga tradycjami dawnych czasów. 

Zachowały się ślady obrzędów z czasów słowiańskich. 

Boże Narodzenie obchodzi się 25 grudnia (w kościołach zachodnich), a 7 stycznia (w 

kościołach wschodnich). 

Wigilia Bożego Narodzenia - w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym dniem. Słowo 

"wigilia" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Po ukazaniu się pierwszej 
gwiazdy zasiadamy do wspólnej kolacji, która jest połączona ze śpiewaniem kolęd. 

 

Dzielenie się opłatkiem - zwyczaj pochodzi z prastarej tradycji tzw. Eulogiów, pochodzącej 

z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Oznacza również wzajemne poświecenie się jednych 
dla drugich i uczy, ze należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie 
życzenia pomyślności i wybaczamy urazy. 

  

Śpiewanie kolęd - Kolędy zaczynamy śpiewać przy wigilijnym stole. Ich nazwa pochodzi z 
łaciny – calendae oznaczało pierwszy dzień miesiąca. Kolędy, szczególnie styczniowe, czyli 
noworoczne, obchodzone były radośnie. Ludzie bawili się, śpiewali, składali sobie życzenia i 
obdarowywali prezentami. 

 

Choinka - Na wigilie Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina umieszcza w swoim 

mieszkaniu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Początkowo, 
w tym również na ziemiach polskich, popularna była "jodełka", czyli wierzchołek sosny, jodły 
lub świerku zawieszony u pułapu. Drzewko to miało chronić dom i jego mieszkańców od 
złych mocy. Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero w XVIII w. Zwyczaj ten 
został przeniesiony z Niemiec.  

  

Pasterka - to msza odprawiana w kościołach dokładnie o północy. Zgodnie z tradycją 

upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo 
narodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej 
wprowadzono w Kościele już w drugiej połowie V wieku. Do Polski dotarł on być może razem 
z chrześcijaństwem.   

 

Prezenty- Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami swój początek bierze jeszcze z 
rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwany Gwiazdką, 
gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono pierwszą gwiazdę. Ową gwiazdę 
utożsamiano z Gwiazdą Betlejemską. Ponieważ tą częścią wieczoru wigilijnego najbardziej 
zainteresowane były dzieci, nic  zatem dziwnego, że to one z utęsknieniem wypatrywały 
pierwszej gwiazdki na niebie.                                                        

 

Kosma 


