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Boże Narodzenie Boże Narodzenie –– Z czym to się je?Z czym to się je?

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – W tradycji chrześcijańskiej 

jest to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała jest to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała 

uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie 

poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech 

niedziel), zwanego adwentem. W Kościele katolickim jest to święto nakazane, 

więc wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej.



Wigilia Bożego Narodzenia Wigilia Bożego Narodzenia –– Czym jest?Czym jest?
Wigilia (łac. czuwanie) – Pierwotnie oznaczała straż nocną i oczekiwanie. W słowniku 

kościelnym nazywa się tak dzień poprzedzający większe święto. Dawniej w każdą kościelnym nazywa się tak dzień poprzedzający większe święto. Dawniej w każdą 

wigilię obowiązywał post. Do stołu wigilijnego siadano, gdy zabłysła pierwsza 

gwiazda. Miała ona przypominać Gwiazdę Betlejemską prowadzącą pasterzy oraz 

Trzech Królów do Betlejem. Wigilią nazywamy wspólną kolację w granie najbliższych, 

co symbolizuje zgodę między ludźmi .



Bożonarodzeniowe potrawy Bożonarodzeniowe potrawy –– Kilka słów na tematKilka słów na temat
Po podzieleniu się opłatkiem, zasiadamy do wieczerzy wigilijnej, na którą składają się potrawy 

określane przez tradycje regionalne i rodzinne. Niektóre rodziny uznają, że powinno podawać się 
12 dań, gdyż to liczba miesięcy w roku, a także tylu było uczniów Jezusa – apostołów. W innych 12 dań, gdyż to liczba miesięcy w roku, a także tylu było uczniów Jezusa – apostołów. W innych 

domach przygotowuje się nieparzystą liczbę potraw, jest ich 5, 7, 9, czy 11. Jednak rzadko wylicza 
się co do jednego, gdyż im jest ich więcej, tym większy dostatek dotknie rodzinę w nowym roku. 

Należy pamiętać, że z racji postu nie dopuszcza się potraw mięsnych. Dawniej, na honorowym 
miejscu układano nienaruszony bochenek chleba.



Jakie dania lądują na Wigilijnym stole?Jakie dania lądują na Wigilijnym stole?

Pierogi z kapustą i grzybamiBarszcz wigilijny z uszkami

Zupa grzybowa



Kapusta z grochem

Karp smażony lub w galarecie

Ryba po grecku



Śledź w śmietanie lub oleju

Kapusta z grzybami 

Makowiec



Piernik staropolski

Kompot z suszu Kutia



Bożonarodzeniowe tradycje, zwyczaje Bożonarodzeniowe tradycje, zwyczaje –– Krótki opisKrótki opis
Sianko pod obrusem - zwyczaj wywodzi się z czasów pogańskich. Jak 
nakazuje tradycja, siano symbolizuje narodzenie Jezusa w ubóstwie.

Opłatek - gest przełamania opłatka symbolizuje wzajemne 
poświecenie się jednych dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi 
sukcesami. Dzielenie się opłatkiem ma zbliżać i łączyć ludzi.
poświecenie się jednych dla drugich i chęć dzielenia się z bliskimi 
sukcesami. Dzielenie się opłatkiem ma zbliżać i łączyć ludzi.

Dodatkowe nakrycie - jest ono symbolicznie przeznaczone dla 
niezapowiedzianego gościa, ale też jest symbolem pamięci o naszych 
nieobecnych lub zmarłych bliskich.

Świeca wigilijna - światło świecy ma być znakiem zaproszenia do 
rodziny Maryi i Józefa, aby mały Jezus narodził się w każdym domu.

Choinka - jest symbolem chrześcijańskim, który ma przypominać 
Adama i Ewę oraz upadek i odkupienie rodzaju ludzkiego. Składanie 
prezentów pod choinką, ma oznaczać naśladowanie dobroci.



Wspólne kolędowanie – radosne śpiewy, w 
które zaangażowani są wszyscy uczestnicy 
wieczerzy wigilijnej. Tradycja już niestety coraz 
rzadziej praktykowana, a szkoda, ponieważ 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.



Przykładowe polskie kolędyPrzykładowe polskie kolędy

„Gdy się Chrystus rodzi”„Gdy się Chrystus rodzi”„Jezus Malusieńki”„Jezus Malusieńki”

„Bóg się rodzi”„Bóg się rodzi”

„Dzisiaj w Betlejem”„Dzisiaj w Betlejem”„W żłobie leży”„W żłobie leży”



Dziękujemy za uwagę!Dziękujemy za uwagę!

WWeessoołłyycch h ŚŚwwiiąątt!!


