
Przepis na udane święta
Na ten czas niezwykły, chwilę uroczystą,
Weźmy pełny zapas chęci,
Odrobinę zapomnienia — dla niechcenia,
Trochę miłości do ludzi.
Szczyptę radości przy świątecznym stole,
Szczęścia do smaku,
Garść uśmiechu,
By nam wszystkim czas ten płynął w wesołości. 
Wesołych Świąt!!!!
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Tajemnica Bożego Narodzenia 

Wigilijny stół nakryty 
jest śnieżnobiałym obru-
sem. Zgodnie z prastarym 
polskim zwyczajem na stole 
stoi dodatkowy talerz. To 
nakrycie jest przeznaczone 
dla niespodziewanego, zbłą-
kanego gościa. Kiedyś wie-
rzono, że jest to miejsce dla 
dusz osób zmarłych, które 
odwiedzają swych bliskich 
w wigilijną noc. Jest też wy-
razem pamięci o bliskich, 
którzy nie mogą spędzić 
świąt z rodziną.

Najpopularniejsze po-
trawy wigilijne w dawnych 
czasach to: zupa migdałowa, 
karp na szaro, szczupak z 

szafranem, groch z kapu-
stą, kluski z makiem i mio-
dem, tradycyjna kutia, przy-
rządzana z kaszy pszennej, 
miodu i maku oraz kompot z 
suszonych owoców. Wszyst-
kim daniom wigilijnym 
przypisywano symboliczne 
znaczenie. Chleb symboli-
zował dobrobyt i początek 
nowego życia, wypieki z mą-
ki zapewniały pomyślność 
w nadchodzącym roku, ry-
ba przypominała o chrzcie, 
zmartwychwstaniu, odra-
dzaniu życia oraz nieśmier-
telności, groch — chronił 
przed chorobami, mak był 
symbolem płodności.

Wigilijny stół 

Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi 
z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne 
były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego 
Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, 
a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia 
— dzień przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słoń-
cem utożsamiali Chrystusa, nazywając go „Słońcem 
Sprawiedliwości”. Tajemnica Bożego Narodzenia po-
lega na tym, że druga Osoba Boska stała się człowie-
kiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju 
ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest wieczny, nieskoń-
czony, wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest 
ograniczony czasem, przestrzenią i mocą.

Nazwa „wigilia” pochodzi od łacińskiego słowa „vi-
giliare”, oznaczającego czuwanie. Do uroczystej wie-
czerzy zasiadamy, kiedy na niebie pojawi się pierwsza 
gwiazda. Kto na niebie ją ujrzy, powinien szybko wy-
powiedzieć swoje życzenia. Ta gwiazda ma magiczną 
moc ich spełniania.

              Moc opłatka  
Niegdyś opłatkom wigilijnym przypisywano wiele róż-
nych, niezwykłych, dobroczynnych właściwości. Sama 
ich obecność w domu miała zapewniać dostatek, spokój 
i błogosławieństwo Boże, chronić dom przed piorunem, 
pożarem i innymi nieszczęściami. Wierzono, że ten, 
kto opłatkiem się łamie, nie zazna przez cały rok głodu 
i co więcej, będzie mógł dzielić się chlebem z innymi. 
Wierzono także, że jeśli ktoś zabłąkany w lesie przy-

pomni sobie z kim opłatek 
łamał, to szybko odnajdzie 

drogę i szczęśliwie powróci 
do domu. Okruch opłatka 
wrzucony do studni miał 
oczyszczać wodę, a pijącym 
ją ludziom i zwierzętom za-
pewnić zdrowie i siłę.



Do tradycji wigilijnych na-
leżało dopilnowanie, aby do 
wieczerzy wigilijnej zasiadała 
parzysta liczba osób; niepa-
rzysta wróżyć miała rychłą 
śmierć jednego z biesiadni-
ków.

Wieczerza rozpoczynała 
się wspólną modlitwą i do 
końca miała charakter uro-
czysty i poważny. Nikomu 
— oprócz gospodyni — nie 
wolno było wstawać od stołu 
(wróżyło to nieszczęście lub 
śmierć) ani rozmawiać (aby 
w ciągu roku nie było kłótni).

Liczba postnych potraw 
wigilijnych powinna być nie-
parzysta: dawniej u chłopów 
było 5 do 7 potraw, 9 u szlach-
ty, 11 lub 13 u arystokracji. 
Taka liczba potraw miała 
zapewnić urodzaj w następ-
nym roku. Uważano, że na-
leży skosztować wszystkich 
potraw wigilijnych, wówczas 
w ciągu roku nie zazna się 
głodu.

Stół był nakryty śnieżno-
białym obrusem, ponieważ 
biel w symbolice chrześcijań-
skiej wyraża radość i sym-
bolizuje prawdę, czystość i 

doskonałość. Pod obrusem 
układano siano lub słomę — 
jako symbol narodzin Pana 
Jezusa w stajence.

Wiele obrzędów i wierzeń 
wigilijnych związanych jest ze 
zdrowiem. Wierzono, że kto 
w Wigilię kichnie, ten będzie 
zdrowy przez cały rok. Wiele 
potraw gotowano z rzepy, z 
nadzieją, że uchroni to przed 
bólem zębów. Jabłka jedzo-
ne podczas wieczerzy miały 
zapobiegać bólowi gardła, a 
orzechy — bólowi zębów.

W Wigilię starano się nic 
nie pożyczać, uważano bo-
wiem, że kto tego dnia coś 
z domu swojego wydaje, ten 
niczego się nie dorobi.

Pamiętano, aby przy wie-
czerzy mieć przy sobie pienią-
dze — wtedy będą przez cały 
rok. Myjąc się rano, wkłada-
no do wody kilka srebrnych, 
a nawet złotych monet. Doty-
kano ich, aby być silnym jak 
kruszec, z którego monety 
zrobiono.

Cały dzień spędzano w 
spokoju i wesoło, gdyż za-
pewniało to szczęście i po-
myślność w przyszłym roku.
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                 Wigilijne przysłowia

• Słota w dzień Adama i Ewy, zabezpiecz od zimna 
cholewy.
• Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po nich 
następują.
• Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima 
wcześnie pęknie.

Tradycja Wigilii Pokoloruj rysunek

Wigilijna przypowiastka na wesoło
 Pewnego Bożego Naro-

dzenia, bardzo dawno temu, 
Święty Mikołaj przygotowy-
wał się do swojej corocznej 
podróży. Jednak wszędzie 
piętrzyły się problemy...

Czterech z jego elfów za-
chorowało, a zastępcy nie 
produkowali zabawek tak 
szybko jak elfy, więc Mikołaj 
zaczął podejrzewać, że może 
nie zdążyć... Następnie pani 
Mikołajowa oświadczyła, że 
musi wyjechać do rodziny, 
co bardzo zdenerwowało Mi-
kołaja, bo rąk do pracy i tak 
brakowało. Na domiar złe-
go, kiedy poszedł zaprzęgać 
renifery, okazało się, że trzy 
z nich są objadły się owsa i 
nie mogą się ruszyć, a dwa 
inne przeskoczyły przez płot 
i zwiały Bóg jeden wie do-

kąd. Mikołaj zdenerwował 
się jeszcze bardziej ... Kiedy 
zaczął pakować sanie, jedna 
z płóz złamała się. Worek ru-
nął na ziemię, a zabawki roz-
sypały się dookoła. Wkurzo-
ny Mikołaj postanowił wró-
cić do domu na kawę. Roz-
trzęsiony upuścił dzbanek do 
kawy, który roztrzaskał się 
na kawałeczki na podłodze 
w kuchni. Poszedł więc po 
szczotkę, ale okazało się, że 
myszy zjadły włosie, z które-
go była zrobiona... I właśnie 
wtedy zadzwonił dzwonek 
do drzwi... Mikołaj poszedł 
otworzyć. Za drzwiami stał 
mały aniołek z piękną, wiel-
ką choinką. Aniołek rado-
śnie zawołał:

— Wesołych Świąt, Miko-
łaju! Czyż nie piękny mamy 

dziś dzień? Przyniosłem dla 
Ciebie choinkę. Prawda, że 
jest wspaniała? — Rzeczywi-
ście, piękny dzień i wspaniała 
choinka — powiedział Miko-
łaj i zapomniał o tym, co go 
spotkało. 

Wesołych Świąt!

Bez zmartwień,
z barszczem, z grzybami, 
z karpiem,
z gościem, co niesie szczę-
ście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
niech Wam pachną na zdro-
wie.
Wesołych Świąt!

Życzymy wszystkim czaro-
dziejskiej choinki, pod którą 
wyrosną piękne prezenty,
a Mikołajom, żeby nie po-
uciekały im renifery...


