
 

Sianko pod obrusem – ten zwyczaj wywodzi 

się jeszcze z czasów pogańskich i ma 

związek z dawnym świętem agrarnym. Jak 

nakazuje tradycja, siano należy położyć pod 
obrusem. Symbolizuje to narodzenie Jezusa 
w ubóstwie. 

 

 

 

 

 

Pierwsza gwiazdka – tradycyjnie wieczerza 

wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą 

gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne 

nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, 

oznaczającej narodziny Jezusa, którą 

według Biblii na wschodniej stronie nieba 

ujrzeli Trzej Królowie. 

 

  

 

 

 

 

Symbole i zwyczaje 
bożonarodzeniowe 

Nazwisko rodziny 



 

 

 

Wspólna modlitwa – kolację wigilijną, w 

polskiej tradycji postną, rozpoczyna modlitwa 

i czytanie fragmentu Ewangelii wg św. 

Mateusza lub Łukasza, dotyczącego narodzin 

Jezusa. 

 

Opłatek – przełamanie opłatka ze wszystkimi 
uczestnikami wieczerzy wigilijnej jest jej 
centralnym punktem. Gest ten symbolizuje 

wzajemne poświecenie się jednych dla 

drugich i chęć dzielenia się z bliskimi 
owocami swojej codziennej pracy. Dzielenie 

się opłatkiem ma w zamyśle zbliżać i łączyć 
ludzi. Dawniej opłatki były wypiekane na 
plebaniach, w klasztorach, i roznoszone po 
domach.. 

 

 

 

 

 Dodatkowe nakrycie – na stole gospodyni 

ustawia dodatkowe nakrycie, jedno więcej niż 
jest uczestników wieczerzy. Jest ono 
symbolicznie przeznaczone dla 

niezapowiedzianego gościa. To także wyraz 

pamięci o naszych bliskich, którzy są 

nieobecni, którzy nie mogli dotrzeć na 

wieczerzę np. zza granicy. Puste nakrycie 

wyraża także pamięć o członku rodziny, który 

zmarł. 

 



Świeca wigilijna – ten zwyczaj 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. 

 

 

 

Potrawy – w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw jest różny, 

ale zwyczajowo na stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być 
dwanaście. Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały rok. Najpopularniejsze 

polskie potrawy to czerwony barszczyk z uszkami, zupa grzybowa, karp (ryba) pod różnymi 

postaciami, kutia, pierogi z kapustą i grzybami, kulebiak, kompot z suszonych owoców. 

Choinka – jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim – ubiera się ją w dniu, w którym 

wspominamy naszych pierwszych rodziców: Adama i Ewę. Przypomina ona ludziom naukę o 

upadku i odkupieniu rodzaju ludzkiego – Bóg przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia, 

którą utracił, czyli dar nieśmiertelności. Natomiast składanie prezentów (darów) pod choinką, 

jest naśladowaniem dobroci. 

Wspólne kolędowanie – radosne śpiewy, w które zaangażowani są wszyscy uczestnicy 

wieczerzy wigilijnej. Tradycja już niestety coraz rzadziej praktykowana, a szkoda, ponieważ 
świąteczne muzykowanie nie tylko wpływa na wzajemne relacje międzyludzkie, ale też pomaga 

rozwijać w sobie poczucie harmonii i wyrażać emocje. 

 

Jak dawniej świętowano Boże Narodzenie?  

https://youtu.be/tJJ_cb631g0 

Kartki świąteczne z motywem choinki          

https://youtu.be/V_QSCQS3Tug 
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