


Choinka
To bożonarodzeniowe drzewko – świerk, sosna lub jodła –

przywędrowało na tereny Polski na przełomie XIX i XX wieku 

przez niemieckich protestantów. Początkowo choinki zdobiły 

domy magnackie, szlacheckie i mieszczańskie, a z czasem zaczęto 

stawiać je w izbach wiejskich. W chrześcijaństwie choinka stała się 

symbolem rajskiego drzewa i nadzieją życia wiecznego.

Choinki przyozdabiano łańcuchami z bibuły i słomy, jabłkami, 

orzechami i ciastkami. Jabłka i orzechy oznaczały zdrowie i siły 

witalne oraz pomoc w magii miłości, były też w czasach 

pogańskich uważane za pokarm zmarłych. Ozdoby ze słomy 

znamionowały obfitość i płodność, a łańcuchy nieustanne 

powodzenie. Gwiazda na szczycie to odpowiednik gwiazdy 

betlejemskiej. Świeczki symbolizują Jezusa – „światłość świata”.



Opłatek
Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej jest wspólne

dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

Ten zwyczaj stanowi odniesienie do Ostatniej Wieczerzy

i dzielenia się Jezusa chlebem z uczniami.

W tradycji kościelnej opłatek jest pozostałością po 

starochrześcijańskich eulogiach, czyli specjalnych chlebach składanych 

na ołtarzu. Były one symbolem miłości i jedności chrześcijan oraz 

symbolem zjednoczenia z Bogiem.

Na początku XIX wieku popularne stały się, znane tylko

w Polsce, ozdoby z opłatka , które zawieszano nad stołem wigilijnym. 

Miały zapewnić szczęście i powodzenie

w nadchodzącym roku.

Oprócz białego opłatka, przeznaczonego na komunikanty

i do łamania się podczas wigilii, wypieka się również kolorowy, 

przeznaczony dla zwierząt domowych i bydła.



Kolędy

Kolęda w swym pierwszym znaczeniu była noworoczną pieśnią

powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy, przekazywała

życzenia szczęścia i pomyślności. Kolęda w rozumieniu pieśni

religijnej związanej z narodzinami Chrystusa wykształciła się

później, wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa.

W polskiej tradycji jest ich bardzo wiele, a najstarsze z nich

pochodzą z czasów średniowiecza. Jednak największy ich

rozkwit przypada na XVII i XVIII wiek, kiedy to powstały

najpopularniejsze z nich m.in. „Wśród nocnej ciszy”,

„Lulajże, Jezuniu” czy „Bóg się rodzi”.

W niektórych rejonach Polski po domach chodzą także

kolędnicy, którzy składają życzenia i śpiewają kolędy.

Pierwsza polska kolęda – „Zdrów bądź królu anielski” 

pochodzi z 1424 r.



Potrawy wigilijne

Zdania na temat prawidłowej liczby potraw na

Wigilijnym stole są podzielone. Według niektórych

tradycji powinna być to dowolna liczba nieparzysta.

Podobno w zamierzchłych czasach na chłopskich

stołach w wigilię Bożego Narodzenia serwowano

pięć potraw, na szlacheckich dziewięć (symbol

chórów anielskich), a na arystokratycznych – jedenaście.

Obecnie mówi się o dwunastu potrawach dla 

upamiętnienia dwunastu apostołów.

Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały 

rok. Podawane są m.in. śledzie i karp, barszcz czerwony 

z uszkami, zupa grzybowa, kluski z makiem, bigos, 

makowiec, pierniki i kompot z suszonych owoców.



Mak
Symbolem obfitości i dostatku jest mak.

Z powodu swoich lekko halucynogennych 

właściwości, od tysięcy lat miał znaczenie 

metafizyczne. W tradycji chrześcijańskiej znajdziemy 

opowieści o tym, że kwiaty maku zakwitały 

w miejscach, gdzie spadały krople ukrzyżowanego 

Jezusa.

Słowianie w czasach przedchrześcijańskich wierzyli 

z kolei, że nasiona maku umożliwiały przekroczenie 

granicy między życiem, a śmiercią. Stąd też 

popularność takich potraw jak makowce, kluski 

z makiem czy kutia - połączenie miodu, maku i ziaren 

ugotowanej pszenicy.



Ryba

Ryba to symbol chrześcijaństwa.

Symbolizuje życie i płodność, więc nie bez powodu 

wierzono, że potrawy z ryb na Wigilię zapewnią 

dostatek, zdrowie i siłę. Przez lata podczas świątecznej 

wieczerzy Polacy jedli te ryby, które były dostępne, 

czyli najczęściej szczupaki, pstrągi, sumy czy okonie.

Od kilkudziesięciu lat najbardziej popularny jest karp, 

którego łuski, zachowane w portfelu, mają nam 

zapewnić dostatek.



Suszone owoce

Suszone owoce, z których przygotowujemy wigilijny 

kompot także mają swoje symboliczne znaczenie.

Od wieków utożsamiane są z płodnością i witalnością. 

Jednak poszczególne owoce, używane do suszonej 

mieszanki, mają również swoje własne znaczenie.

Śliwki odpędzają złe moce, gruszki pomagają nam 

pogodzić się z bliskimi, jabłka to owoce biblijne, 

symbol dobrego i złego. Siedząc przy wigilijnym stole 

i zajadając się pysznymi potrawami, warto o tym 

pamiętać.



Pierogi z kapustą
i grzybami

Są jedną z 12 potraw, która powinna znaleźć się na 

wigilijnym stole.

Kapusta miała odrodzić życie, które budzi się na 

wiosnę. Stare wierzenia mówią o ochronie przed złem. 

Za to grzyby podczas wigilii miały dać szczęście.

W niektórych kulturach wierzono, że grzyby 

umożliwiają kontakt ze zmarłymi duszami.



Pasterka

Wigilijny wieczór kończy uroczysta msza 

odprawiana o północy w kościołach.

Według tradycji jest ona upamiętnieniem przybycia 

do Betlejem pasterzy, którzy jako pierwsi oddali 

hołd nowonarodzonemu Chrystusowi.

Zwyczaj odprawiania nocnej liturgii wprowadzono

w Kościele w V wieku i do Polski dotarł wraz

z chrześcijaństwem.



Sianko pod obrusem

Symbolizuje ono betlejemską stajenkę, miejsce

narodzin Jezusa. Chociaż powoli przestaje się tego

pilnować, to dawniej nie wyobrażano sobie, aby na

wigilijnym stole leżał obrus innego koloru niż biały.

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.



Szopka
Jest to makieta lub diorama przedstawiająca 

wyobrażenie miejsca narodzin Jezusa Chrystusa

(stajni, jaskini lub groty).

Sceny obrazują moment przybycia pasterzy lub Trzech 

Mędrców.

W każdej szopce znajduje się przedstawienie Świętej 

Rodziny (mały Jezus, Maria oraz Józef).

Najczęściej elementem szopki polskiej są także postaci 

Trzech Mędrców, pasterzy, a także bydło, osioł

i owce, Gwiazda Betlejemska, anioły.



Dodatkowe nakrycie

Wolne nakrycie przy stole to ważna tradycja wigilijna,

która każe nam pamiętać o wszystkich samotnych 

osobach.

Oznacza to także, że jesteśmy gotowi zaprosić do stołu

każdego, kto w ten wieczór zapuka do naszych drzwi.

Puste nakrycie daje również wyraz pamięci o bliskich,

którzy nie mogli z nami spędzić świąt lub na zawsze 

odeszli.



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.

Zadanie wypatrzenia na niebie pierwszej gwiazdki 

powierz dzieciom.



Gwiazda betlejemska

Kariera poinsecji jako symbolu Bożego Narodzenia

zaczęła się w 1950 r. Wtedy to wyhodowano pierwsze

kwiaty jako rośliny doniczkowe. Następnie rośliny

te szybko stały się nieodłącznym elementem Bożego 

Narodzenia i świątecznych dekoracji. 

Gwiazdy są jednym z najwcześniejszych symboli 

Bożego Narodzenia, ponieważ to gwiazda 

doprowadziła Trzech Króli do nowonarodzonego 

Jezusa w świętą noc.



Jemioła

Jest to roślina, która porasta drzewa. Kwitnie w okresie 

przesilenia zimowego, dlatego uznaje się ją za symbol 

ponownych narodzin, życia duszy po śmierci ciała.

Jemiołę zazwyczaj wiesza się nad wigilijnym stołem, 

często również zdobi się nią drzwi.

Zgodnie z panującym zwyczajem, zakochani, którzy 

pocałują się pod jemiołą, będą szczęśliwi przez długie 

lata. Według podań i wierzeń ludowych mężczyzna, 

który zerwie ostatni owoc z krzewu, będzie cieszył

się największą płodnością.



Wieniec adwentowy

Światło świec jest symbolem nadziei i światłości Jezusa

rozpraszającego mroki zła, a zielone gałązki to symbol

życia wiecznego. Zapalanie świec oznacza czuwanie

i gotowość na przyjście Chrystusa. 

W tradycji katolickiej istotny był kolor świec w wieńcu

adwentowym – trzy fioletowe i jedna różowa

(zgodnie z kolorystyką szat liturgicznych na każdą niedzielę

adwentu). Często używano też świec czerwonych

symbolizujących radość z przyjścia na świat Chrystusa.

Całościowo wieniec adwentowy jest symbolem

radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.



Świeca 
bożonarodzeniowa

Jest najbardziej wymownym symbolem 

przychodzącego do nas Jezusa, a zarazem znakiem 

świadectwa wiary chrześcijańskiej wobec dzieci, 

rodziców, krewnych, przyjaciół i wszystkich 

odwiedzających dom.

Wiele rodzin przygotowuje na Święta świecę 

urodzinową w kolorze białym, złotym lub czerwonym, 

udekorowaną religijnymi symbolami 

bożonarodzeniowymi. Świeca jest symbolem 

Chrystusa jako Światłości świata.




