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Zwyczaje œwi¹teczne
Treœci uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia 

pokazuj¹ swoj¹ wyj¹tkowoœæ na tle 
szeregu zwyczajów kulturowych, 
które na trwa³e wyznaczy³y rytm ¿ycia 
nie tylko ludziom przynale¿¹cym do 
Koœcio³a chrzeœcijañskiego. Bogactwo 
tematyki bo¿onarodzeniowej zapisanej 
w literaturze, utrwalonej w sztuce, 
przekazywanej w tradycji rodzinnej, 
wyœpiewanej w kolêdach i pastora³kach, 
prezentowanej w szopkach, misteriach 

teatralnych i zwyczajach ludowych zadomowi³y siê w kulturowych zwyczajach 
okresu Bo¿ego Narodzenia.

Wieczerza wigilijna
To wyj¹tkowa wieczerza, któr¹ tradycyjnie rozpoczyna siê wraz z blaskiem 

pierwszej gwiazdki na niebie. Na jej niepowtarzalny klimat wp³ywaj¹ takie 
elementy, jak: dzielenie siê op³atkiem, sianko pod obrusem, choinka, œpiewanie 
kolêd i obdarowywanie siê prezentami. Tak siê utar³o, ¿e Wigiliê urz¹dzaj¹ nawet 
ludzie nie zwi¹zani bezpoœrednio z Koœcio³em katolickim. Zwyczaj 
przygotowywania wigilijnej wieczerzy zapisano w XVIII w., choæ prawdopodobnie 
by³ on znany ju¿ wczeœniej. Nadal w dzieñ Wigilii przestrzegany jest post. Przy stole 
pozostawiamy zawsze wolne miejsce dla ewentualnego goœcia lub symbolicznie 
dla Chrystusa. O ile zagin¹³ przes¹d, by przy stole nie zasiada³a nieparzysta liczba 
goœci, to przetrwa³y ró¿ne tradycje co do iloœci i zawartoœci potraw wigilijnych, 
których powinno byæ dwanaœcie.

*   *   *
Podnieœ rêkê, bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw ojczyznê mi³¹

W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej si³ê Sw¹ si³¹
Dom nasz i majêtnoœæ ca³¹ i wszystkie wioski z miastami

A S³owo Cia³em siê sta³o i mieszka³o miêdzy nami... 
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 1,26-38).

W szóstym miesi¹cu pos³a³ Bóg anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 
Dziewicy poœlubionej mê¿owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy by³o na imiê 
Maryja. Anio³ wszed³ do Niej i rzek³: B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹, 
<b³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami>. Ona zmiesza³a siê na te s³owa i rozwa¿a³a, 
co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie. Lecz anio³ rzek³ do Niej: Nie bój siê, Maryjo, znalaz³aœ 
bowiem ³askê u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê Jezus. Bêdzie 
On wielki i bêdzie nazwany Synem Najwy¿szego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
Dawida. Bêdzie panowa³ nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie bêdzie koñca. 
Na to Maryja rzek³a do anio³a: Jak¿e siê to stanie, skoro nie znam mê¿a? Anio³ Jej 
odpowiedzia³: Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê. Dlatego te¿ 
Œwiête, które siê narodzi, bêdzie nazwane Synem Bo¿ym. A oto równie¿ krewna Twoja, 
El¿bieta, poczê³a w swej staroœci syna i jest ju¿ w szóstym miesi¹cu ta, która uchodzi 
za niep³odn¹. Dla Boga bowiem nie ma nic niemo¿liwego. Na to rzek³a Maryja: Oto Ja 
s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê stanie wed³ug twego s³owa! Wtedy odszed³ od Niej anio³.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
DOM BOGA WŒRÓD LUDZI

Król Dawid decyduje siê na zbudowanie wspania³ej œwi¹tyni – domu dla 
Boga w Jerozolimie (I czyt.). Dotychczas Izraelici mieli przenoœn¹ œwi¹tyniê – 
Namiot, który s³u¿y³ w czasie wêdrówki przez pustyniê. Dawid postanawia 
wiêc wybudowaæ wspania³¹ budowlê, dom dla Boga w swej królewskiej 
stolicy. Panu podoba siê zamiar Dawida, jednak¿e poprzez proroka Natana 
przekazuje tajemnicz¹ zapowiedŸ, ¿e to On sam zbuduje dla siebie 
doskona³e mieszkanie poœród ludzi, dom „trwaj¹cy na wieki”. Proroctwo 
o tym, ¿e dom i królestwo Dawida ma trwaæ na wieki, by³o „tajemnic¹ 
zakryt¹ od wieków” (II czyt.), która w pe³ni zosta³a ujawniona w chwili 
Zwiastowania: „Oto poczniesz i porodzisz Syna… a Pan Bóg da Mu tron Jego 

praojca, Dawida” – mówi archanio³ Gabriel (Ewang.). Przez przyjœcie na œwiat, przez swe narodzenie 
z Maryi Dziewicy, Syn Bo¿y sta³ siê miejscem spotkania Boga z cz³owiekiem, najwspanialsz¹ 
œwi¹tyni¹ i domem Boga poœrodku ludzi. W rozmowie z ¯ydami Jezus mówi o sobie: „Zburzcie tê 
œwi¹tyniê, a Ja w trzech dniach wzniosê j¹ na nowo” (J 2,19). Wzniós³ j¹ dziêki Zmartwychwstaniu 
i ustanowieniu Koœcio³a. W nim w³aœnie, w zgromadzeniu wierz¹cych w Chrystusa, czyli w Koœciele, 
poprzez s³uchanie s³owa Bo¿ego i przyjmowanie sakramentów, jesteœmy niejako wprowadzani 
przez Chrystusa w dom Boga. I nie tylko jesteœmy wprowadzani, ale stopniowo stajemy siê coraz 
piêkniejszym domem Boga i Jego œwi¹tyni¹. Zechciejmy o tym pamiêtaæ w codziennoœci dni 
powszednich.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Jest (...) taka radoúã, która pochodzi z bliskoúci Boga, z Jego obecnoúci w naszym ýyciu. Odkàd 

Jezus wkroczyù w historiæ rodzàc siæ w Betlejem, ludzkoúã otrzymaùa zalàýek Królestwa Boýego jako 
rolæ, która przyjmuje ziarno, zapowiedê obfitego ýniwa. Nie trzeba szukaã gdzie indziej! Jezus 
przybyù, aby przynieúã radoúã wszystkim i na zawsze. Nie chodzi o radoúã jedynie wyczekiwanà 
czy dotyczàcà raju, ýe niby tu na ziemi jesteúmy smutni, a w raju bædziemy radoúni. Nie, nie! Nie o to 
chodzi, ale o radoúã realnà i namacalnà juý teraz, bo sam Jezus jest naszà radoúcià i naszym domem 
z Jezusem jest radoúã. Z Jezusem radoúã jest w domu.”

           papie¿ Franciszek
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Zwyczaje œwi¹teczne (c.d.)
Op³atek
Tradycyjnie spo¿ywanie wieczerzy wigilijnej poprzedza 

dzielenie siê op³atkiem, czyli bardzo cienkim, przaœnym 
(niekwaszonym) chlebem. Ten prosty, ale jak¿e wymowny 
zwyczaj jest nasycony g³êbok¹ i wielowymiarow¹ symbolik¹. 
Dziel¹c siê op³atkiem, wybaczamy sobie, darujemy urazy, 
jednamy siê ze sob¹; sk³adamy sobie ¿yczenia wszelakiego 
dobra zarówno materialnego, jak i duchowego. "To dobro 
duchowe symbolizuje materia op³atka - chleb. Op³atek wigilijny 
jest dla chrzeœcijanina przede wszystkim nawi¹zaniem do 
potrzeby spo¿ywanie chleba biblijnego, z którym uto¿sami³ siê 
sam Chrystus, czyli do od¿ywiania siê eucharystycznym 

chlebem. Obecnie ten piêkny zwyczaj spotykamy jedynie w polskiej tradycji bo¿onarodzeniowej.
Pasterka
Pasterka, czyli Msza œw. o pó³nocy w noc Bo¿ego Narodzenia, otwiera oktawê liturgicznych obchodów 

zwi¹zanych z tajemnic¹ Wcielenia, czyli przyjêcia przez Syna Bo¿ego ludzkiej natury i przyjœcia na œwiat. 
Uczestniczenie w Pasterce, najlepiej z ca³¹ rodzin¹, stanowi zasadniczy, centralny punkt wszystkich zwyczajów 
powi¹zanych z obchodami przyjœcia na œwiat Bo¿ego Dzieciêcia.

¯³óbek
Rozpowszechnienie idei budowania i "odtwarzania" ¿³óbka betlejemskiego w koœcio³ach zawdziêczamy 

œw. Franciszkowi (XIII w.). Szopkê poza postaciami Œwiêtej Rodziny stopniowo zaczêli wype³niaæ postaci 
pasterzy, anio³owie, królowie, s³udzy Heroda i jego dworzanie. Z czasem szopka nabiera³a cech aktualnych 
dla okreœlonego czasu i miejsca, a w okresach trudnych politycznie szopki nabiera³y charakteru patriotycznego 
czy wrêcz symbolicznego.

Kolêdy
Dzisiaj ta nazwa kojarzy siê z pieœniami o tematyce bo¿onarodzeniowej albo z odwiedzinami duszpasterskimi 

w tym okresie. Sam termin "kolêda" w znaczeniu pieœni bo¿onarodzeniowej ustali³ siê dopiero w XVII w. Kolêdy 
wype³nione s¹ tematyk¹ nawi¹zuj¹c¹ do biblijnych opisów narodzin Jezusa, zw³aszcza do wydarzeñ Nocy 
betlejemskiej, pok³onu pasterzy, klimatu groty czy stajenki, w której przyszed³ na œwiat Zbawiciel. Stopniowo 
ubogaca³y siê o inne wydarzenia zwi¹zane z dzieciêctwem Chrystusa: rzeŸ niewini¹tek, ho³d mêdrców, sen 
œw. Józefa, ucieczka do Egiptu. W kolêdach powstaj¹cych przez wieki odbija³y siê jak w lustrze wydarzenia 
moralne, spo³eczne, patriotyczne zabarwione lokalnym kolorytem. 

Choinka
Zwyczaj strojenia choinki - pachn¹cego lasem drzewka rozpowszechni³ siê w rodzinach niemieckich, 

tyrolskich, austriackich, a potem pozosta³ych krajach europejskich. W ubieg³ym wieku zaczêto na szczycie jod³y 
umieszczaæ gwiazdê betlejemsk¹; zawieszane rajskie jab³ka mia³y symbolizowaæ echa biblijnego kuszenia 
Adama, w papierowych ³añcuchach rozpoznawano okowy zniewolenia grzechowego (czy nawet politycznego 
w okresie rozbiorów Polski). Oœwietlenia choinkowe mia³yby wskazywaæ na Chrystusa, który przyszed³ na œwiat 
jako "œwiat³o na oœwiecenie pogan", a ¿ywe, zielone drzewo jod³owe symbolizowa³oby Chrystusa - Ÿród³o 
wszelkiego ¿ycia. 

Prezenty gwiazdkowe
Powszechna praktyka wzajemnego obdarowywania siê prezentami, w tym zw³aszcza dzieci, z okazji œwi¹t 

Bo¿ego Narodzenia zwi¹zana by³a pierwotnie z kultem i ¿yciorysem œw. Miko³aja, biskupa diecezji Bari, 
wielkiego ja³mu¿nika ¿yj¹cego w IV w. Jego niezwyk³a hojnoœæ, szczodrobliwoœæ, troska o biednych sta³y siê 
symbolem i uosobieniem mi³oœci do ka¿dego bliŸniego. W³aœnie w okresie Bo¿ego Narodzenia znalaz³o swoje 
logiczne uzasadnienie. Swoistym prezentem pamiêci jest wysy³anie kartek z ¿yczeniami "weso³ych 
i szczêœliwych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia". Jednak¿e czy treœæ kartek i banalne czêsto s³owa ¿yczeñ maj¹ zwi¹zek 
z istot¹ - sensem religijnego Ÿród³a tych ¿yczeñ, czyli faktem narodzin Jezusa Chrystusa. Coraz czêœciej laickie 
kartki œwi¹teczne przyozdobione bombkami, saniami, wypar³y plastyczne wyobra¿enia zwi¹zane z "wejœciem 
Chrystusa w dzieje œwiata?". I ¿yczenia mog¹ byæ œwiadectwem wiary...
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ czwarta niedziela Adwentu, która ukazuj¹c nam w Ewangelii scenê zwiastowania zapowiada 
zbli¿aj¹c¹ siê szybkimi krokami uroczystoœæ narodzenia Zbawiciela œwiata. Wdziêczni Bogu za Jego mi³oœæ 
objawion¹ nam w tych wydarzeniach, przygotujmy nasze serca, domy i rodziny na nadchodz¹ce œwiêta.

2. W œrodê ostatnie „roraty” rano o godz. 7 . Tego dnia nie bêdzie Mszy Œwiêtej wieczornej o godz. 18 .

3. W œrodê wieczorem zasi¹dziemy do wieczerzy wigilijnej. Zachêcamy do godnego prze¿ycia Wigilii i ca³ych 
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a w szczególnoœci do zachowania takich zwyczajów jak 

³amanie siê op³atkiem i œpiewanie kolêd. Do gazetki do³¹czony jest 
„Chrzeœcijañski obrzêd Wieczerzy Wigilijnej” - zachêcamy do skorzystania z tej pomocy podczas Wigilii.  
Zachowajmy tak¿e zwyczaj spo¿ywania posi³ków bezmiêsnych tego dnia. 

4. O pó³nocy ze œrody na czwartek zapraszamy na Pasterkê (od  godz. 23  wieczór kolêd). 

5. W czwartek – uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego. Porz¹dek Mszy œwiêtych: godz. 7 , 9 , 11 , 13 , 18 .
Wierni, którzy w czasie Pasterki przyjêli Komuniê œw., mog¹ w ci¹gu dnia ponownie przyst¹piæ do Sto³u 
Pañskiego. W uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami 
za przyjêcie papieskiego b³ogos³awieñstwa „Urbi et orbi”, tj. „Miastu i œwiatu”, nawet za poœrednictwem 
radia lub telewizji.

6. W pi¹tek – drugi dzieñ œwi¹teczny, œwiêto œw. Szczepana, diakona, pierwszego mêczennika. Porz¹dek 
Mszy œwiêtych: godz. 7 , 9 , 11 , 13 , 18 .
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wspólna modlitwa, 
odczytanie fragmentu Ewangelii, 

  Wasz Proboszcz

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .
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