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Wieczór wigilijny
Emilia Waśniowska

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni jak gwiazda na  dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
 

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,

w serca złamane i smutne,
po cichu wstępuje otucha.

 
To właśnie tego wieczoru,
zło ze wstydu umiera,
widząc jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
 

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,

pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

 
 



Boz

e Narodzenie to dzień przebaczenia, zgody i miłosci. Jest piekne 
swieto rodzinne, spedzane w gronie najbliz

szych . A jego tradycje siega dawnych czasów. 

Wieczerza wigilijna to piekna tradycja pielegnowana po dziś. Do 
wieczerzy wigilijnej zasiada z zapadnieciem zmroku, kiedy ukaz

e siee pierwsza gwiazda na niebie. Wieczerze” Wigilijnaa ” rozpo-
czyna sie od dzielenia sie opłatkiem i składaniem sobie serdecz-
nych z

yczeń. Obyczaj ten zachował sie w do czasów obecnych. 

W Polsce zgodnie z tradycja na wieczerze wigilijna podaje sie 
dwanaście postnych potrawy. Powszechnym obyczajem jest kła-
dzenie siana pod biały obrus, którym nakrywa sie stół wigilijny. 
Biały obrus to symbol czystości . 



Kolejnym zwyczajem jest pozostawienie wolnego miejsca przy 
stole wigilijnym dla przygodnego gościa . Pozostawiajac miejsce 

wolne przy stole wyraz

amy pamieć o naszych bliskich, którzy nie moga spedzić tych wy-
jatkowych i pieknych świat z nami. 

Dzielenie sieę  opłatkiem : To bardzo waz

ny i bardzo wzruszajacy momentem podczas wieczerzy wigilijnej.
Dawniej opłatki były roz

no kolorowe i bardzo ozdobne. Dziś opłatki sa białe i ozdobnie 
wytłaczane. Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego słowa "obla-
tum", czyli dar ofiarny. Praktyka pieczenia chleba przaśnego, 
niekwaszonego, takiego, jakiego uz

ywał Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy, pochodziła z czasów 
biblijnych, od Mojz



esza i zachowała sie w Kościele do dziś. 

Przybieżeli do Betlejem…

Przybieżeli do Betlejem pasterze, 

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, 

chwała na wysokości, 

a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze 

Tobie z serca ochotnego, o Boże! 

Chwała na wysokości... 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 

Których oni nie słyszeli, jak żywi. 

Chwała na wysokości... 



Dziwili się napowietrznej muzyce

i myśleli, co to będzie za Dziecię?

Chwała na wysokości ...

Oto mu się wół i osioł kłaniają, 

Trzej królowie podarunki odda- ją. 

Chwała na wysokości... 

I anieli gromadą pilnują

Panna czysta wraz z Jó-

zefem pilnują

Chwała na wysokości... 

Poznali Go Mesjaszem być prawym

Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym

Chwała na wysokości... 

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy

I z całego serca wszystko kochamy



Chwała na wysokości... 

KOLEE DA : Bardzo waz

nymi nierozłacznym elementem

Świat Boz

ego Narodzenia jest koleda. Nazwa koleda pojawiła sie dawno temu. Wy-

wodzi sie ona od słowa "calendae",. 

Śpiewanie poboz

nych piesni, sławiacych narodziny Chrystusa, odwiedzania sie w domach, 

kupowania swiatecznych podarunków na Boz

e Narodzenie to takz

e zwyczaj chodzenia po domach z z

yczeniami swiateczno - noworocznymi .

Najstarsze koledy pochodza z wieku XV i jest to miedzy innymi koleda 

"Anioł pasterzom mówił". Kolee dy spiewane były dawniej i do dzis prze-

trwał ten piekny zwyczaj. Z ochota spiewaja ja młodzi, dzieci i starzy. 



JASEŁKA

Jasełka to widowiska o 
Boz
ym Narodzeniu . Nazwa jasełka pochodzi od słowa 
"jasła", czyli złób bydlee cy w
stajni. Od tego "złobu"
powstał złóbek, a od "jasła" -
jasełka, w których głównym
elementem jest złóbek z
małym Dzieciatkiem. Jasełka rzadziej moga być nazywane takz
e szopka betlejemska a na pograniczu polsko- ukraińskim wertepem. Do 
najwiekszych ulicznych jasełek na swiecie zaliczany jest Orszak Trzech 
Króli. 

CHOINKA 



W Polsce prawie kaz
da rodzina 
w swoim domu lub mieszkaniu 
stroi choinkee. Ubieranie choinki 
to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Choinke powinno 
wnosić sie do domu w dniu, w 
którym wspominamy pierwszych ludzi - Adama i Ewe 
czyli 24 grudnia . 

Na choince oprócz pieknych bombek i swiecidełek nie powinno 
zabraknać jabłek, gdyz to własnie te owoce były na owym biblij-
nym drzewie, a ponadto jabłko symbolizuje zdrowie. 

Łańcuchy wijaa ce siee na drzewku wsród iglastych gałazek sa pa-
miatka po wee z
u-kusicielu. Natomiast gwiazda na czubku drzewka symbolizuje 
gwiazde betlejemska, która wiodła pasterzy . 



W Polsce z niecierpliwoscia dzieci i dorosli wyczekuja 6 grudnia
oraz wigilie Boz

ego Narodzenia. Czekamy na Świetego Mikołaja który przynosi
prezenty . Świety Mikołaj ubrany jest w czerwony płaszcz, a na

plecach dzwiga ogromny wór z prezentami. Jeszcze nie tak dawno
do polskich dzieci przychodził w asyss cie anioła i diabła. Anioł

rozdawał grzecznym maluchom słodycze, a niegrzecznym diabeł
wreczał rózgi. 



 Przesady i wierzenia wigilijne 

Wigilia sswia t Boz
ego Narodzenia obfituje w przesady które rzekomo 
posiadaja niezwykła moc. Jeszcze w XIX wieku wierzono, z
e podczas wieczerzy wigilijnej ujrzeć moz
na osobe zmarła w biez
acym roku – byleby tylko wyjsć do sieni i spojrzeć do izby przez dziurke 
od klucza, a ujrzy sie ja siedzaca wespół z innymi. Do niedawna wierzono,
z
e na wieczerzy wigilijnej pojawiaja sie dusze zmarłych. Dla takiego „przy-
bysza z zaswiatów” zostawiano nawet wolne miejsce przy stole – zwyczaj 
ten przypuszczalnie przetrwał do dzisiaj jako wolne miejsce pozostawione 
dla niespodziewanego przybysza. Do dzisiaj przestrzega sie, aby w czas 
Wigilii nie kłócić sie i okazywać sobie wzajemnie z



yczliwosć. Przetrwał przesad, z
e jesli w wigilijny poranek pierwszym gosciem w domu bedzie młody 
chłopiec, przyniesie to szczesliwy rok. Istnieje tez zwyczaj umieszczania 
grosika w jednym uszku w barszczu – temu kto na niego trafi bedzie przy-
pisywało szczescie w nadchodzacym roku. Wszelkie zranienia oraz choro-
by w czasie swiat odbierano jako zapowiedz kłopotów ze zdrowiem. Waz
na tradycja jest aby spróbować kaz
dej z dwunastu wigilijnych potraw po to aby nie zabrakło jej w nastepnym 
roku. Niektórzy pozostawiaja w portfelu łuski karpia „na szczescie i dosta-
tek pieniedzy”. 

 

Historia o aniołku i boz
onarodzeniowej gwiazdce Historia o aniołku i boz
onarodzeniowej gwiazdce. 

Opowiem wam historie o aniołku małym , spacerował wsród 
gwiazdek w swym ubranku białym zawsze wesoły, bawił sie z 
wszystkimi, anioły w niebie bardzo go lubiły. Kilka dni przed 
swietami mały aniołek dowiedział sie od swoich przyjaciół, z
e boz
onarodzeniowa gwiazdka obraziła sie na ludzi. 
Słyszała, z
e ciagle narzekaja , sa dla siebie niemili, kłóca sie. 
-Ukryje sie, pomyslała. W tym roku ludzie nie zasługuja na Boz
e 
Narodzenie. 



Gdy o tym usłyszał aniołek, bardzo sie zmartwił. Musze odnalezć 
gwiazdke, dzieci czekaja cały rok na te najpiekniejsze swieta. Po-
drapał sie w głowe i 
zaczał rozmyslać, kogo by moz
na poprosić o pomoc. Przyszedł mu do głowy wspaniały pomysł. 
Jest przeciez taka wspaniała postać, za która przepadaja dzieci i 
jest symbolem swiat. Przeciez to swiety Mikołaj. Zaraz 
pofrunee do niego i poprosze o pomoc. Aniołek przywitał sie ze 
starszym panem z siwa broda. 

-Panie Mikołaju, czy nie wiesz, gdzie sie ukryła boz
onarodzeniowa gwiazdka, spytał? 
-A kiedy znikneła, zapytał Mikołaj? Nic o tym nie wiedziałem. 
Przez cały rok przygotowuje dla dzieci prezenty. Jez
eli nie bedzie Boz
ego Narodzenia, 
moja praca pójdzie na marne. Przeciez to sa swieta miłosci i rado-
sci. A najszczesliwszymi istotami o czystym sercu sa dzieci. Mu-
sisz aniołku polecieć do jakiegos przedszkola i 
poprosić dzieci o pomoc. Nie zastanawiajac sie długo, bo czasu 
było coraz mniej, znalazł małe 
przedszkole. 

-Kochane dzieci, prosze Was o pomoc w odnalezieniu swiatecznej
gwiazdki. Ukryła sie . Kto zaswieci na niebie w wigilie i oznajmi, 
z
e moz
emy zasiasć gosćmi do stołu? 
Bez niej w ogóle nie bedzie Boz
ego Narodzenia. Prosze , zaspiewajcie pastorałke o małej gwiazd-
ce, moz
e wysłucha dzieci i powróci do nieba. 



Dzieci z całego przedszkola zebrały siee w jednej Sali i zaczeły 
piee knym głosem spiewać . Aniołek cały czas spogladał w góre. 
Wreszcie zauwaz
ył na niebie maleńkie swiatełko. Z uss miechem podziekował 
przedszkolakom 
za pomoc i odfrunał. I tak Boz
e Narodzenie zostało uratowane. 

Ta historia o aniołku nie kończy sie wcale, ciagle chodzi on po 
chmurach, ludziom radosć daje i co roku przypomina, gdy choinka
swieci, pamietajcie o miłosci doross li i dzieci. 







Wyszeptane w biegu, zapisane w sniegu... 



Wyszeptane w biegu, zapisane w sniegu, złoz
one przy choince, niech 
sie spełnia wszystkie. Te dalekie i bliskie, bo wszystkie z

yczenia sa przeciez do spełnienia. 




