
TRADYCJE BOŻEGO 

NARODZENIA 

 

Przygotowała Katarzyna Semla 

SP – 5, Żywiec 



ADWENT 

 Adwent (łac. adventus – 
przyjście) – okres 
rozpoczynający nowy rok 
kościelny. Obejmuje 4 kolejne 
niedziele, kończy się w dniu 
Bożego Narodzenia. Czas 
oczekiwania i przygotowań do 
świąt. 

  

 Dawniej, w pierwszą niedzielę 
adwentu, zawieszano w pokojach 
pod sufitem wieniec z gałęzi choiny, 
z ozdobnymi czerwonymi wstążkami. 
Zapalano na nim jedną świeczkę, a w 
każdą kolejną niedzielę dodawano 
następną. 



ADWENT 

 W kościołach odprawia się 

roraty, msze poświęcone 

Matce Bożej, rozpoczynane 

pieśnią „Rorate caeli” 

(„Spuście rosę niebiosa”). 

 Dawniej, do kościoła 

przynoszono świece z białą 

kokardą- roratki. Roratka 

na ołtarzu jest symbolem 

obecności Matki Bożej. 

 W kościołach odprawia się 

roraty, msze poświęcone 

Matce Bożej, rozpoczynane 

pieśnią „Rorate caeli” 

(„Spuście rosę niebiosa”). 

 Dawniej, do kościoła 

przynoszono świece z białą 

kokardą- roratki. Roratka na  



ŚWIĘTA – KARTKI Z ŻYCZENIAMI 

 Wynalazek świątecznej 

kartki jest dość młody. 

Pierwszą taką kartkę 

wysłano w Anglii przed ok. 

170 laty, ale zwyczaj ich 

wysyłania stał się 

popularny dopiero przed ok. 

90 laty. 



WIGILIA (24 XII) 

 Nazwa pochodzi z łacińskiego 

„vigiliare” – „czuwać” 

 Radosne, rodzinne święto 

 Godziny wyczekiwania na 

narodziny Jezusa – wyjątkowo 

uroczyste 

 Cały dzień obowiązuje post, a 

do wieczerzy – odświętny strój 

 Tradycyjne mówi się: ”Jaka 

Wigilia, taki cały rok” 



WIGILIA - KOLACJA 

 Do kolacji zasiada się , gdy 

na niebie rozbłyśnie 

pierwsza gwiazdka. Na 

pamiątkę gwiazdy 

betlejemskiej, która 

prowadziła Trzech Króli 

do stajenki, w której 

urodził się Zbawiciel. 

 Gwiazda widnieje też na 

czubku choinki. 

http://hdmax.pl/pobierz.php?plik=obrazy/4/55/gwiazda_betlejemska.jpg


WIGILIA - CHOINKA 

 Zwyczaj ubierania choinki 

liczy sobie około 500 lat i 

pochodzi z Alzacji, choć inne 

źródła podają niemiecką 

Bremę. Dawniej zdobiono je 

orzechami i jabłkami. 

Pierwsze bombki z 

dmuchanego szkła pojawiły się 

w Polsce w XIX w. 



WIGILIA - KOLACJA 

 

   Stół wigilijny nakrywa 

się białym obrusem, pod 

który kładzie się sianko – 

na pamiątkę żłóbka z 

betlejemskiej stajenki. 

   Zwyczajowo daje się 

jedno nakrycie więcej – 

dla zbłąkanego 

wędrowca. 



WIGILIA - OPŁATEK 

 Zanim zasiądzie się do 

posiłku, czyta się Pismo 

Święte, dzieli opłatkiem i 

składa życzenia. 

 Opłatek (łac.: oblatum – 

to, co ofiarowane) – 

symbol pojednania i 

przebaczenia. Jego 

nazwa oznaczała chleb 

łamany i spożywany 

przez pierwszych 

chrześcijan.  



WIGILIA - WIECZERZA 

 Podaje się postne dania: ryby 

(symbol chrześcijaństwa), groch 

z kapustą (symbol 

zróżnicowania i dostatku 

jedzenia), kutia z maku, 

pszenicy i miodu, kompot z 

suszu (na urodzaj owoców w 

sadach), pierogi z grzybami (w 

podziękowaniu za dary lasu) i 

inne potrawy – w zależności od 

regionu. 



WIGILIA - PREZENTY 

 W obecnych czasach, aby podkreślić 

radosny nastrój obchodów narodzenia 

Zbawiciela, po kolacji następuje czas 

rozpakowywania znajdujących się pod 

choinką gwiazdkowych prezentów. 



WIGILIA - KOLĘDY 

 Po spożyciu kolacji, śpiewa 
się w gronie rodzinnym 
kolędy. W każdym kraju 
ludzie znają i śpiewają po 
kilka kolęd. Opisują one 
narodziny Jezusa. Niektóre 
z nich mają nawet 500 lat. 
Najbardziej znaną jest pieśń 
„Cicha noc”. 

 Pastorałki – pieśni o tym, jak 
pastuszkowie zachowali się 
na wieść o narodzeniu Syna 
Bożego 

 



WIGILIA - PASTERKA 

 Przed północą całe rodziny 

udają się na uroczystą mszę, 

zwaną „pasterką”. Odprawiana 

jest o północy na pamiątkę 

modlących się w Betlejem 

pasterzy, którzy wyczekiwali 

narodzin Jezusa. 

 Istnieje legenda mówiąca, że tej 

nocy zwierzęta mówią ludzkim 

głosem  

http://www.bozonarodzeniowy.pn5.pl/wp-content/uploads/2011/08/Christmas_Cat.jpg


WIGILIA - SZOPKI 

 Świąteczne szopki- zwyczaj 

pochodzi od św. Franciszka, 

który zbudował pierwszą 

szopkę, chcąc, aby ludzie 

zrozumieli jak przebiegało 

narodzenie Jezusa. 

 Obecnie najsłynniejsze i 

najpiękniejsze szopki, 

ruchome, wyglądające jak 

kolorowe pałace, to szopki 

krakowskie. 



DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA (25 XII) 

   Wdzięczni za narodzenie 

Jezusa śpiewamy kolędy, 

uczestnicząc w 

nabożeństwie oglądamy 

żłóbki, a po mszy, w gronie 

rodzinnym jemy 

świąteczny obiad i 

wspaniałe smakołyki. 



ŚW. SZCZEPANA (26 XII) 

 Dzień odwiedzin i wizyt. 

Przebierańcy chodzą z 

„kolędą” i składają życzenia, 

za co otrzymują poczęstunek. 

 Dawniej, po nabożeństwie 

obrzucano się sianem na 

pamiątkę ukamienowania 

św. Szczepana. 



ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI (6 I) 

 Święto obchodzone na cześć 

przybyłych do Betlejem 

trzech mędrców ze Wschodu: 

Kacpra z Arabii, Melchiora z 

Persji i Baltazara z Indii. 

Pokłonili się Dziecięciu i 

złożyli bardzo cenne wówczas 

dary: złoto, mirrę (żywicę z 

krzewu balsamowca mirry) i 

kadzidło (kompozycję ziół). 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Adoration_of_the_Magi_WGA_Weyden.jpg


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ 

WAM WESOŁYCH SWIĄT!!! 
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