
Tradycje 

bożonarodzeniowe

Historia i tradycje związane z obchodami 

Świąt Bożego Narodzenia



Boże Narodzenie

BOŻE NARODZENIE to święto pełne 

miłości, radości i szczęścia. Obchodzone 

od IV wieku jako święto liturgiczne w 

dniu 25 grudnia jest raczej symboliczną 

datą narodzin Jezusa, gdyż faktyczna 

data jego urodzin nie jest znana.

Jezus urodził się w Betlejem.



Adwent

Boże Narodzenie poprzedza czterotygodniowy 

okres zwany ADWENTEM (łac. adventus –
przyjście) - trwający od I nieszporów(czyli 

przedostatnia część liturgii godzin) czwartej z 

kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia 

niedzieli do zmierzchu 24 grudnia. 

Adwent kończy się Wigilią i Pasterką.



Historia

W okresie średniowiecza Święta Bożego 

Narodzenia obchodzone były hucznie i 

wesoło, z czasem radości zaczęła 

towarzyszyć nutka zadumy i refleksja na 

temat życia jako ziemskiej pielgrzymki w 

drodze do zbawienia.



Historia c.d.

W XVII wieku zaczęła kształtować się tradycja jaką 

znamy do dziś, na którą składają się na spotkania z 

rodziną przy wigilijnym stole, na którym oprócz 

„sianka wigilijnego” pod obrusem, nie może również 

zabraknąć wigilijnych potraw i opłatka. W trakcie 

kolacji wigilijnej wszyscy składają sobie życzenia, po 

kolacji zaś następuje obdarowywanie się prezentami z 

pod choinki i wspólne śpiewanie kolęd.



Dodatkowe nakrycie na stole

Do niedawna wierzono, że na wieczerzy 

wigilijnej pojawiają się dusze zmarłych. 

Dla takiego „przybysza z zaświatów” 

zostawiano nawet wolne miejsce przy stole 

– zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj jako 

wolne miejsce pozostawione dla 

niespodziewanego przybysza – wędrowca.



Wigilia

Do tradycji polskiej Wigilia (z łaciny: vigilia –

czuwanie, straż) - zwana także gwiazdką -

weszła na stałe w XVIII wieku, jako wieczór 

wigilijny, kończący Adwent i poprzedzający 

Boże Narodzenie, stając się najbardziej 

uroczystym wieczorem roku. 

Wigilia jest dniem przebaczenia, zgody i 

miłości. 



Wigilia, c.d.

Symbolika nakrytego stołu nawiązuje 

do narodzin Jezusa. Biały obrus i 

sianko pod nim mają przypominać o 

pieluszkach i dzieciątku ułożonym na 

sianie w żłobku ubogiej stajenki.



Gwiazda betlejemska

Na pamiątkę betlejemskiej gwiazdy, 

prowadzącej trzech mędrców, wigilia 

rozpoczyna się wspólną modlitwą z 

chwilą rozbłysku pierwszej gwiazdy.

Kulminacyjnym momentem jest 

chwila łamania się opłatkiem, 

rozpoczynająca wieczerzę.



Potrawy wigilijne

Zestawy potraw są różne, w zależności od 
regionu, ale składają się na nie zawsze ryby, 

które dla chrześcijan od zawsze były 
symbolem chrztu, zmartwychwstania i 

nieśmiertelności, grzyby, mak, miód, orzechy, 
warzywa i owoce.

Na stole tradycyjnie stawiamy i powinniśmy 
spróbować każdej z 12 potraw.



Kolędowanie

Kolęda, to pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która 

współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni 

bożonarodzeniowej. Utrzymywana najczęściej w 

konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji 

ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest 

również przez wielu wybitnych kompozytorów.

Kolację wigilijna kończą wspólnie 

śpiewane i grane kolędy.



Pasterka

W Polsce Pasterka jest jedną z 
najważniejszych świątecznych tradycji  Jest to 

uroczysta msza odprawiana w nocy 
(najczęściej o północy lub w godzinach 

wieczornych) z 24 na 25 grudnia, jako druga z 
liturgicznej uroczystości Bożego Narodzenia. 
Pasterka upamiętnia oczekiwanie i modlitwę 

pasterzy zmierzających do Betlejem. 



Noc wigililjna

Nocy wigilijnej przypisywano zawsze

magiczne właściwości. Wierzono, ze na te

jedna noc w roku zwierzęta otrzymują duszę

i dar mowy by moc w pełni cieszyć się

z misterium narodzin Jezusa. Dlatego również

podawano im opłatek.



Choinka

Choinka pojawiła się w Polsce w XIX wieku. 

Zwyczaj zapożyczony z Nadrenii nagięto nieco, 

sosnę zastępując jodłą, później świerkiem. 

Wiecznie zielone, żywe drzewko stało się 

symbolem rajskiego drzewa życia, stąd 

najwcześniej znanymi jego ozdobami były jabłka.



Jemioła

Powieszona nad drzwiami, zapewnia 

pokój, miłość i szczęście domowi. 

Z Anglii przywędrował zwyczaj 

całowania się pod jemiołą, co 

mężczyźnie zapewnić miało płodność, 

bo roślina ta uważana była za afrodyzjak 

o magicznych właściwościach.



Kolędnicy

W okresie świąt odwiedzają nas 

KOLĘDNICY - w tradycji polskiej  

przebierańcy, którzy w okresie 

Bożego Narodzenia, chodzą od 

domu do domu z życzeniami 

pomyślności w Nowym Roku.



Jasełka

Jasełka – widowiska o Bożym Narodzeniu 
wzorowane na średniowiecznych misteriach 

franciszkańskich, a ich nazwa wywodzi się od 
staropolskiego słowa jasło oznaczającego żłób. 

Jasełka rzadziej mogą być nazywane także szopką, 
betlejemką, a na pograniczu polsko-ukraińskim 

wertepem. Do największych ulicznych jasełek na 
świecie zaliczany jest Orszak Trzech Króli.



Warsztaty bożonarodzeniowe w GCKiS

Naszą lokalną tradycją we wsiach 

Dąbrowa Chotomowska, Chotomów 

i Chotomów Północny są warsztaty 

bożonarodzeniowe ozdób 

świątecznych, która w tym roku 

odbyła się w niedzielę 22 grudnia.

Frekwencja z roku na rok coraz 

większa! Dziękujemy!



Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
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