
Tradycje Świąt 
Bożego Narodzenia



Adwent
To czterotygodniowy okres oczekiwania na narodziny Jezusa
i przygotowań do tej chwili, a także początek nowego roku 
liturgicznego. Jego symbolem są wieńce z 4 świecami, 
które zapala się w kolejnych tygodniach.



BOŻE  NARODZENIE

Boże Narodzenie

Jest jednym z najpiękniejszych świąt w świecie 
chrześcijańskim obchodzonym od IV wieku! 
Niegdyś nazywano je Godami. 
To czas odpoczynku, biesiadowania.



Jasełka
Tak nazywa się przedstawienia o tematyce 
religijnej wystawiane w kościołach (ale nie tylko) 
w okresie świąt Bożego Narodzenia. Występują w 
nich m.in: Święta Rodzina, Herod, diabeł, anioł. Za 
ich twórcę uważa się św. Franciszka z Asyżu.



Mikołaj

Mikołaj był legendarnym
biskupem Miry. O jego życiu 
krążyło wiele legend. Zawsze był 
przedstawiany jako człowiek 
wielkiego serca, pomagający 
biednym i potrzebującym, 
poświęcający się dla innych. 
Przypisywano mu również wiele 
cudów. Rozdaje prezenty.



Wigilia

WIGILIA Bożego Narodzenia to przede wszystkim 
wieczerza wigilijna. Tego wieczoru cała rodzina 
zasiada przy świątecznie nakrytym stole i celebruje 
nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Słowo 
"wigilia" pochodzi od łacińskiego "vigiliare" 
i oznacza "nocne czuwanie". W tym dniu sprzątano 
domy oraz dekorowano je snopami zboża, które 
ustawiano w kątach pokoi. Miały symbolizować 
pomyślność i dostatek. Ponadto domy ozdabiano 
iglastymi gałązkami zwanymi podłaźniczkami, 
które umieszczano w różnych miejscach.



Barwy  świąt

BARWY ŚWIĄT Bożego Narodzenia powinny 
kojarzyć się z dwoma kolorami: zielonym 
i czerwonym. 
To w tych barwach najczęściej przygotowywane są 
ozdoby świąteczne. Zieleń jest symbolem nadziei 
i wierności, natomiast czerwień to symbol krwi 
Chrystusa. 



12 potraw wigilijnych

Liczba 12 była uznawana za szczęśliwą i oznaczała 
bogactwo. Obecnie wiele osób kojarzy liczbę 12 
z apostołami zasiadających z Jezusem do ostatniej 
wieczerzy. Spróbowanie wszystkich potraw ma zapewnić 
nam szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku. 



Prezenty

Pierwotnie zwyczaj  ten był związany wyłącznie 
z osobą św. Mikołaja, dziś przyjmujemy też, 
że są to podarki od małego Jezusa 
lub od Aniołka. 



Wolne miejsce przy stole

WOLNE MIEJSCE PRZY 
STOLE zostawiamy dla 
przygodnego gościa. 

Również w ten sposób 
wyrażamy pamięć o 
naszych bliskich, którzy nie 
mogą świąt spędzić z nami. 

Miejsce to również 
przypomina nam o 
zmarłych z naszych  rodzin. 



Choinka

Zwyczaj strojenia drzewek bożonarodzeniowych 
przywędrował do nas z Niemiec na przełomie XIX 
i XX wieku. Choinka symbolizuje biblijne drzewo 
wiadomości dobra i zła, a także nieśmiertelność, 
zwycięstwo, odradzanie się.



Pasterka
PASTERKA to tradycyjna msza 
odprawiana w nocy z 24 na 25 
grudnia. Symbolizuje czuwanie 
pasterzy przy żłobie Jezusa. 

Do liturgii wprowadzono ją

w IV wieku. Początkowo 
celebrowana w Jerozolimie 

i Betlejem w Grocie Narodzenia. 
Niegdyś wierzono, że 
gospodarz, który pierwszy 
przybędzie na to nabożeństwo 
będzie przodował w pracach 
polowych.



Pierwsza gwiazdka

Wieczerzę wigilijną rozpoczyna się, gdy na niebie 
ukaże się pierwsza gwiazda na pamiątkę gwiazdy 
betlejemskiej, którą według Ewangelisty św. 
Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani też Trzema 
Królami.



Sianko

SIANKO kładziemy 
pod białym obrusem 
na stole, przy którym 
będziemy spożywać 
wigilijną kolację. 
Symbolizuje miejsce, 
w którym przyszedł 
na świat Jezus.



Szopka

Zwyczaj przygotowywania szopek według legendy 
zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu w epoce 
średniowiecza. Początkowo eksponowano je 
w pomieszczeniach klasztornych. Najstarsze polskie szopki 
znajdują się w Krakowie. stawały się często teatrzykami lalek, w 
których na miniaturowych scenkach podświetlanych świecami 
pojawiały się najrozmaitsze ruchome figurki. 
Dzisiaj bożonarodzeniowe szopki buduje się we wszystkich 
polskich kościołach przedstawia się w niej Świętą Rodzinę 
z maleńkim Jezuskiem. 



Kolędy
Kolędy to pieśni, które 
opowiadają o Narodzeniu 
Pana, a wspólne 
kolędowanie jest jednym 
z najmilszych 
świątecznych zwyczajów. 
Tradycję śpiewania kolęd 
do Polski prawdopodobnie 
przynieśli franciszkanie, 
którym zawdzięczamy 
również zwyczaj 
budowania wigilijnych 
szopek.



Opłatek

OPŁATEK jest symbolem 
pojednania, znakiem 

przyjaźni i miłości, spokoju 
i błogosławieństwa.

Dzielimy się opłatkiem 
przed wieczerzą 
wigilijną, składamy 
sobie życzenia, które 
powinny być szczere, 
proste z serca, 
wybaczamy sobie 
wtedy wszystkie winy.



Gwiazda betlejemska
Legenda mówi, że ta roślina wyrosła dla biednego 

meksykańskiego chłopca, który nie miał 
co ofiarować Dzieciątku. 

Kwiat przypomina ramiona gwiazdy, stąd jej nazwa.



ŚWIECA WIGILIJNA
Świeca wigilijna –zwyczaj 
ten narodził się w Holandii. 
W wieczór wigilijny przed 
wejściem do każdego domu 
ustawiano płonący lampion, 
często bogato zdobiony, 
czasem zamiast niego 
ustawiano zwykłą świecę. 
Światło miało być znakiem 
zaproszenia do rodziny 
Marii i Józefa, aby Jezus 
narodził się w każdym 
domu. Oświecało więc drogę 
i zapraszało. Świeca jest 
symbolem Chrystusa jako 
Światłości świata.



Nowy Rok

Obchody tego dnia wywodzą się z tradycji 
antycznych. W starożytnym Rzymie było 
to święto boga Janusa i pierwszy dzień 
nowego roku w kalendarzu juliańskim. 
W tradycji polskiej Nowy Rok jest ściśle 
powiązany z Bożym Narodzeniem.


