


Jest niezwykle uroczyście obchodzonym świętem 
religijnym w Polsce. Jego tradycje kształtowały 

się na przestrzeni wieków. Boże Narodzenie 
ma charakter święta rodzinnego i obchodzone 

jest w gronie najbliższych. Z czasem 
zapomniano o zwyczajach naszych przodków, 

a niektóre pozmieniano. 



Wigilię Bożego Narodzenia chrześcijanie 
obchodzą od VIII wieku. Wierzono, że Wigilia 

Bożego Narodzenia jest dniem, w którym 
następuje odnowienie dziejów, i że wszystko 

toczy się od nowa. Na ten jeden dzień raj 
zstępował na ziemię. W trakcie Wigilii 
dochodziło do ogólnego pojednania. 



Opłatek 

słowo pochodzi z łacińskiego oblatum – dar 
ofiarny. Były symbolem miłości i jedności 

chrześcijańskiej. Polska tradycja dzielenia się 
opłatkiem w Wigilię pochodzi z XV wieku.  



Choinka  

Tradycja drzewka świątecznego wywodzi się od 
aryjskiego drzewa życia. Choinka 

bożonarodzeniowa pojawiła się w XV wieku w 
Alzacji, a do nas przyszła z Prus. 



Jemioła  

Od niedawna w Polsce stała się jednym z 
roślinnych symboli Bożego Narodzenia. 

Symbolizuje ona życie, odrodzenie, zgodę, 
skruchę, wybaczenie i pojednanie. Zwyczaj 

przyozdabiania domu jemiołą pochodzi 
prawdopodobnie z Wysp Brytyjskich. 



Snopy zboża 

Jest taki staropolski zwyczaj na wsi aby przed 
wieczerzą wigilijną umieszczać snop zboża w 
kącie pokoju. W domach mieszczan kładziono 

pod obrusem siano. Siano i słoma, oprócz 
zapewniania dobrych żniw i symbolizowały 

ubóstwo Świętej Rodziny w stajence.  



Kolędy  

Termin ten wywodzi się od łacińskiego calendae - 
pierwszy dzień miesiąca. Pierwotnie była to 

radosna pieśń noworoczna, która współcześnie 
przyjęła formę pieśni okresu Bożego 

Narodzenia. Odmiana kolędy o wątkach 
zaczerpniętych z życia codziennego nazywana 

jest pastorałką. 



 Biały obrus symbolizował ołtarz ofiarny 

 Liczba biesiadników przy wieczerzy musiała 
być parzysta 

 Wieczerza chłopska składała się z 7 potraw (7 
dni tygodnia), szlachecka z 9 (9 chórów 
anielskich), a magnacka z 11. W XIX w. w 
wielu miejscach Polski zwyczaj  

 nakazywał, aby potraw 

 było 6, 12 lub 

 inną wielokrotność liczby 6 



 W Wigilię zawsze podawane były dania 
postne, sporządzone z darów lasu, pól, 
ogrodów, stawów, rzek i jezior. Nie wolno było 
spożywać mięsa zwierząt, gdyż tego dnia 
tworzyły one z człowiekiem jedną rodzinę 

 Każdej z potraw należało spróbować, aby 
niczego w nadchodzącym roku nie zabrakło 

 



Uroczysta Msza odprawiana o północy z 24 na 25 
grudnia. Pasterka upamiętnia oczekiwanie i 

modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. 
W Polsce jest jedną z najważniejszych 

świątecznych tradycji. 



Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. 
Jest to czas radości , przebaczenia, 
odpoczynku, spotkań z bliskimi i rodziną. 


