
Dzień pełen magii. 
 

 

       Wigilię Bożego Narodzenia, w 

kościołach Zachodu obchodzimy 24 grudnia, 

w kościołach Wschodnich: 

greckokatolickich i prawosławnych jest to 6 

stycznia (w związku z posługiwaniem się 

kalendarzem juliańskim), natomiast w 

kościele ormiańskim święto przypada na 5 

stycznia. To bajkowe święto poprzedzane 

jest wieloma tradycyjnymi czynnościami. 

Wieczerza Wigilijna ma w kulturze Polski 

szczególne znaczenie. Jest to jedno z 

bardziej wyjątkowych i sentymentalnych 

Świąt. Ma też moc, wręcz magiczną, potrafi 

łączyć zwaśnionych ludzi ze sobą. Panuje 

przesąd, że jaka Wigilia, taki jest cały rok, 

dlatego powinniśmy w tym dniu wstawać 

wcześnie rano, aby w ciągu roku nie 

zasypiać, należy obserwować pogodę, bo: 

"Jeśli dzień wigilijny pogodny, roczek będzie 

urodny. Jak w Wigilię z dachu ciecze, to się 

zima długo wlecze." Dzień 24 grudnia 

zaczynamy od ubierania choinki. 

Przyozdabiamy ją różnorodnymi ozdobami, 

świecidełkami. Drzewko takie ma 

symbolizować rajskie drzewo życia, do 

którego utraciliśmy dostęp, z powodu 

grzechu pierworodnego. Coraz częściej 

spotykamy się, ze składaniem prezentów pod 

choinkę. Ma to nawiązywać do dobroci 

Boga. Uczy nas hojności, oraz dzielenia się z 

innymi podarunkami. Tradycja nakazuje, 

aby w dniu Wigilijnym zachowywać post, a 

wieczerzę rozpocząć, tuż po zachodzie 

słońca, kiedy na niebie ujrzymy pierwszą 

gwiazdkę. Zwyczaj ten ma wspominać 

gwiazdę betlejemską. Cała rodzina i obecni 

goście przed uroczystą kolacją modlą się. 

Modlitwę powinien poprowadzić ojciec, 

dziadek, lub najstarsza osoba w rodzinie. 

Następnie nadchodzi najważniejszy moment 

wieczoru, czyli łamanie się opłatkiem, 

składanie sobie życzeń i przekazanie znaku 

pokoju. Życzenia nie powinny być 

zdawkowe, lecz płynące prosto z serca. 

Kolejnym zwyczajem jest 12 potraw 

wigilijnych. Różna jest ich liczba. Zależy to 

od zamożności rodziny, od miejscowych 

zwyczajów oraz od pomysłowości 

gospodyń. W niektórych regionach podaje 

się 12 potraw, co ma symbolizować 12 

apostołów. Główną potrawą wigilijną 

polskiej kuchni jest ryba. Nie powinno też 

zabraknąć czerwonego barszczu z uszkami, 

zupy grzybowej, klusek z makiem, kaszy z 

suszonymi śliwkami, kapusty z okrągłym 

grochem, kompotu z suszonych owoców. 

Bardzo istotną sprawą jest pozostawienie 

wolnego miejsca przy stole. Jest to piękny 

zwyczaj, wyrażający pamięć o naszych 

bliskich, którzy nie mogą spędzić świąt z 

nami. Jest to także znak więzi ze zmarłymi z 

naszych rodzin oraz gotowości przyjęcia do 

naszego domu w ten szczególny wieczór 

osoby samotnej. Warto wcześniej pomyśleć 

o zaproszeniu do naszego stołu takiej 

właśnie osoby. Może to być samotny sąsiad 

czy może jakiś dalszy krewny albo człowiek 

biedny. Sens wolnego miejsca przy stole 

najpełniej wyraża się wtedy, gdy zostanie 

ono zapełnione. W czasach kiedy wszyscy 

jesteśmy zabiegani, żyjemy egoistycznie, 

taki gest jest na wagę złota. Nie powinniśmy 

zapominać o duchowej stronie świąt. 

Przeżywając miłe chwile w gronie naszych 

bliskich, rozglądnijmy się, czy aby ktoś 

wokół nas nie jest samotny i opuszczony. 

Gdy już wypełnimy wszystkie rytuały 

towarzyszące Wigilii, mamy czas na 

kolędowanie, a dzień kończymy Pasterką. 

 

                   Angelika Jarguz

 

 
 
 

 


