
 

Święta Bożego Narodzenia, czyli inaczej Narodzenie Pańskie to w 
tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Przypada na 25 
grudnia, ale w wielu kulturach jest obchodzone również 26 grudnia, czyli przez dwa dni. 

 

Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie 
czterech niedziel), zwanego adwentem. 

Jednym z symboli tego okresu jest przygotowywanie wieńca adwentowego z czterema 
świecami zapalanymi kolejno w każda niedzielę adwentową. 



 

W Polsce, a także w kilku innych krajach, wyjątkowo mocno przeżywana jest Wigilia Bożego 
Narodzenia. Obchodzi się ją dzień przed Bożym Narodzeniem, czyli 24 grudnia. W niektórych 
regionach naszego krajubywa nazywana Gwiazdką. 

Istnieje wiele tradycji i zwyczajów związanych z Wigilią. Między innymi, tego dnia ludzie 
poszczą przez cały dzień, aby zasiąść wspólnie do posiłku dopiero wieczorem. 

 

Najważniejszą częścią Wigilii jest właśniewigilijna wieczerza. W wielu domach tradycja 
nakazuje zasiadać do tej uroczystej kolacji dopiero po pojawieniu się na niebie pierwszej 
gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do stajenki. 



 

W starszych książkach kucharskich można znaleźć interesujące informacje na temat dawnych 
zwyczajów wigilijnych. Niektóre dotyczą np. ilości gości. Otóż, liczba gości w czasie wieczerzy 
wigilijnej powinna być parzysta. Wyjątkowe, nieparzyste nakrycie, przeznaczone było zawsze 
dla osób nieobecnych, zmarłych, niespodziewanych przybyszów, albo samego Dzieciątka 
Jezus. 

Liczba potraw na wigilijnym stole nie zawsze wynosiła 12. W dawnych czasach niektóre 
źródła podawały, że powinno ich być 12, zaś w innych podkreślano, że musi być ich 
nieparzysta ilość. Ilość dań była dlatego następująca: 13 u magnatów, 11 u szlachty, 9 
u mieszczaństwa. Co ciekawe, wszystkie dania rybne były liczone jako jedno danie. 

 



 

 

Mało kto dziś pamięta, że ozdoby choinkowe również mogą posiadać własną symbolikę. Oto 
kilka ciekawostek na ich temat: 

 Gwiazda Betlejemska, którą umieszcza się na szczycie drzewka od ubiegłego wieku, 
ma pomagać w powrotach do domu z dalekich stron. 

 Światełka - oświetlenie choinki broni 
dostępu złym mocom, a także 
maodwrócićnieżyczliwespojrzenialudzi 
(złyurok). U 
chrześcijanwskazujeteżnaChrystusa. 

 Jabłkawieszanenagałązkachsymbolizuj
ąbiblijnyowoc, którymkuszenibyli 
Adam iEwa. Z czasemzastąpiono je 
małymirajskimijabłuszkami. 

Pierwotniezapewnićmiałyzdrowieiurod
ę. 

 
 Orzechyzawijane w sreberkaniosądobrobytisiłę. 



 Papierowełańcuchy – w różnychokresachsymbolizowały m.in. zniewoleniegrzechem, 
albopolityczneokowy. Wedługtradycjiludowej w niektórychregionachPolskiuważasię, 
żełańcuchywzmacniająrodzinnewięziorazchroniądomprzedkłopotami. 

 Dzwonkioznaczajądobrenowinyiradosnewydarzenia.

 
 Aniołymająopiekowaćsiędomem. 
 Jemioła w Polscezaczęłabyćcenionadziękitradycjompochodzącym z Anglii. Pod 

jemiołącałująsięzakochaniorazskłóconezesobąosoby, aby zacieśnićrelacje. 
Pękjemiołynależytrzymać w domu do następnychświąt. 

 Choinka - samożywedrzewkostałosię w 
chrześcijaństwiesymbolemChrystusajakoźródłażycia. 

 

Przygotuj choinkę, nakryj stół i ciesz się świętami! 

 

Wesołych Świąt! 


