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ZWYCZAJE I OBRZ ĘDY BOŻEGO NARODZENIA

Na środku stoi stół nakryty świątecznie: biały obrus, zapalony stroik, Biblia, nakrycie dla

przybysza. Dookoła stołu siano i słoma. Obok zapalona choinka. Uczniowie ubrani

odświętnie siedzą wokół stołu. W tle słychać wstęp do kolędy „Cicha noc”. Uczennica

prowadząca wstaje czyta.

„Zwiastuj ę Wam radość wielką,

która będzie udziałem całego narodu;

dziś narodził się nam Zbawiciel,

którym jest Chrystus Pan”

                                                     (Łuk 2, 10 – 11)

Uczniowie śpiewają kolędę.

„ Cicha noc”

Cicha noc święta noc,

pokój niesie ludziom wszem,

a u żłóbka Matka Święta

czuwa sama uśmiechnięta

nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,

pastuszkowie od swych trzód

biegną wielce zadziwieni,

za anielskim głosem pieni,

gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,

narodzony Boży Syn,

Pan wielkiego majestatu,

niesie dziś całemu światu

odkupienie win.
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Uczennica prowadząca

Są w naszym polskim, rodzinnym i narodowym kalendarzu daty szczególne,

uświęcające przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycją, utrwalone serdecznym

sentymentem. Wśród nich są „gody”, czyli czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli,

w którym wszystkie wieczory nazwano świętami. Jest to, więc okres, który zawiera w sobie

 i zespala chrześcijańską tradycję, upamiętniającą narodziny Chrystusa i niebawem po nich

rodzący się Nowy Rok.

Wiersz.

Urszula M. Benka

***

Pośród bestii Bóg się zrodził

W krowim żłóbku go złożono

I blask Jego aureoli

Padł na rogi i wymiona.

Tam na słomie aniołowie

W niskie Boże progi idą

Tam w obórce monarchowie

Świecą złotem sypią mirrą.

Pastuch obok serafina

A cherubin koło wołu

Jakże święta ta Dziecina

Że gromadzi ich pospołu.

Nie ma już granicy świata

Nie ma śmierci ani grzechu

Noc cienista w blask ulata

Bóg narodził się w człowieku.
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W każdej jego cząstce ciała

Bóg był Bogiem nieobjętym

A obórka zapomniana

Była miejscem Świętym Świętych.

Dzisiaj znowu tak się dzieje

Dziecię u Maryi łona

Ogień krzepnie blask ciemnieje

Dusza może być zbawiona.

Uczniowie śpiewają kolędę.

„Gdy się Chrystus rodzi”

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

Ciemna noc w jasności promienistej brodzi,

Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,

Aby do Betlejem, czym prędzej pobiegli,

Bo się narodził Zbawiciel, waszego świata Odkupiciel.

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Uczennica prowadząca

Wigilia Bożego Narodzenia to najbardziej uroczysty wieczór roku – czas wzajemnego

zbliżania się ludzi, wybaczania, miłości i zadumy.

Uczeń prowadzący

Kiedy na niebie zaświeci pierwsza gwiazdka gromadzimy się na wigilijnej wieczerzy.

Czeka na nas biały obrus na stole, tradycyjne potrawy, choinka, życzenia, opłatek,
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wzruszenie, prezenty, śpiewanie kolęd. Na zakończenie tego wspaniałego wieczoru wielu

ludzi wybiera się w nocy na pasterkę.

Wiersz

Tadeusz Kubiak

„Wieczór wigilijny”

Biały obrus lśni na stole,

pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince,

co tu przyszła rano.

Na talerzu kluski z makiem,

karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu

dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

moc serdecznych życzeń.

Kidy mama się dzieliła

ze mną tym opłatkiem,

miała w oczach łzy, widziałem,

otarła ukradkiem.

Nie wiem, co też mama chciała

szepnąć mi do ucha:

bym na drzewach nie darł spodni,

pani w szkole słuchał…

Niedojrzałych jabłek nie jadł,

butów też nie brudził…
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Nagle słyszę, mama szepce:

- Bądź dobry dla ludzi.

Uczennica prowadząca

Tradycyjne potrawy wigilijne to: czerwony barszczyk z uszkami, zupa grzybowa,

postny bigos, śledzie, karp, kluski z makiem, kutia z maku, pszenicy i miodu, piernik, kompot

z suszonych owoców. Tych potraw powinno być 12.

Uczeń prowadzący

W wielu domach na wigilijnym stole stawia się dodatkowe nakrycie dla

nieoczekiwanego gościa, osoby ubogiej lub samotnej, gdyż w tym dniu nikomu nie odmawia

się gościny.

Uczennica prowadząca

Legenda głosi, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem, zanieś swojemu

zwierzakowi resztki z wigilijnej wieczerzy i okruchy opłatka, a sam się przekonasz.

Uczeń prowadzący

Wigili ę uważano za dzień magiczny. W tym dniu można było przewidzieć pogodę na

cały rok. Ważne było, aby pierwszym gościem był mężczyzna – to wróżyło pomyślność

w interesach.

Uczniowie śpiewają kolędę.

„Gdy śliczna Panna”

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,

Z wielkim weselem tak jemu śpiewała:

Li li li li laj, moje dzieciąteczko

Li li li li laj, śliczne paniąteczko.



6

Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu,

Pomóż radości wielkiej sercu memu:

Li li li li laj, wielki królewiczu,

Li li li li laj, niebieski Dziedzicu.

Uczennica prowadząca

Zwyczaj ubierania choinki został zapożyczony od niemieckich sąsiadów. Stał się

modny około 200 lat temu, początkowo w miastach potem również na wsi. Zielone drzewko

oznacza nadzieję wiecznego życia. Gwiazda na czubku choinki jest symbolem gwiazdy

betlejemskiej. Zapalone lampki przypominają o przyjściu na świat Chrystusa. Ozdoby

wyrażają dary łaski bożej. Łańcuch to wąż kusiciel, jabłka – grzechy.

Wiersz

Ludwik Jerzy Kern

„Szkoda”

Kiedy choinka, leśna dama,

Włoży już swoje stroje,

A w kuchni ciasto piecze mama,

Aż pachnie na pokoje,

Wszystkich ogarnia podniecenie,

Nas i sąsiadów z boku…

Szkoda, że Boże Narodzenie

Jest tyko raz do roku.

A pod choinką dobry święty,

Co ma brodzisko mleczne,

Podarki składa i prezenty

Dla dzieci, tych, co grzeczne.

Dzieci radują się szalenie

Wśród pisków i podskoków…

Szkoda, że Boże Narodzenie

Jest tylko raz do roku.



7

A kiedy w końcu prosi mama

Do stołu, bo nakryte.

To jakby anioł się unosił

Nad nami pod sufitem.

Za gardło chwyta nas wzruszenie

I łezkę mamy w oku…

Szkoda, że Boże Narodzenie

Jest tylko raz do roku.

Uczeń prowadzący

Wcześniej, zanim wprowadzono zwyczaj ubierania choinki, wejście izby dekorowano

małymi sosenkami zawieszonymi pod sufitem. Nazywano je podłaźniczkami. Przystrajano je

jabłkami, orzechami i ozdobami zrobionymi z kolorowego opłatka. W kątach izby stawiano

snopy zboża, również przybrane kolorowymi wstążkami.

Uczennica prowadząca

Zawieszanie u sufitu w czasie świąt jemioły, wróżyło spełnienie życzeń. Magiczna

moc jemioły ma odpędzić złe duchy.

Uczniowie śpiewają kolędę.

„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, chwała na wysokości,

A pokój na ziemi.
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Uczeń prowadzący

Jasełka to zwyczaj pochodzący ze średniowiecza. Polska nazwa pochodzi od słowa

„jasła”, a więc żłób lub drabinki, za które wkładano siano do karmienia koni, owiec i krów.

Właśnie jasła były pierwszym łóżeczkiem Jezusa.

Uczennica prowadząca

Boże Narodzenie to także urządzanie szopek. Pierwsze szopki urządzał żyjący w XIII

wieku zakonnik św. Franciszek. Za pomocą drewnianych figurek pokazywał on dzieciom

historię narodzin Jezusa.

Uczeń prowadzący

Ze świętami Bożego Narodzenia związany jest zwyczaj kolędowania, który sięga

starożytności. W średniowieczu początek roku liczono od 24 grudnia. Hucznie i wesoło

żegnając stary rok i witając nowy, obdarowywano się „kolędami”, czyli podarunkami. Później

kolędami nazywano pieśni o narodzeniu Chrystusa. Śpiewa się je od Bożego Narodzenia do

Trzech Króli, chodząc od domu do domu w przebraniu Heroda, żołnierzy, śmierci, diabła,

pasterzy, kozy, turonia i innych postaci. Kolędnicy składają życzenia, sypią owsem,

a domownicy obdarowują ich smakołykami lub drobnymi pieniężnymi datkami.

W czasie, gdy uczniowie śpiewają kolędę jeden z chłopców bierze gwiazdę, dwóch koszyk z

owsem i kolędując między widzami składają im życzenia i sypią owsem.

„W śród nocnej ciszy”

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!

Czym prędzej się wybierajcie,

Do Betlejem pospieszajcie,

Przywitać Pana.

Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie,

Z wszystkimi znaki danymi sobie,
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Jako Bogu cześć Mu dali,

A witając zawołali,

Z wielkiej radości:

Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany,

Cztery tysiące lat wyglądany!

Na Ciebie króle, prorocy,

Czekali, a Tyś tej nocy,

Nam się objawił

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

                                                                                   Opracowanie: Bożena Szostek


