
Bożonarodzeniowe zwyczaje 

 

To był ostatni dzień w szkole przed świętami. Właśnie miała rozpocząć się wigilia 

w każdej klasie. Niestety, pani Ania wychowawczyni klasy 2b zachorowała i nie 

mogła spotkać się z dziećmi.  

Na zastępstwo za nią przyszedł więc ksiądz wikary.  Kiedy dzieci ustawiły już 

ławki aby mogły wszystkie razem usiąść Miłosz wyjął z torebki trochę siana. 

Położył na ławce zanim dziewczyny nakryły ją białym obrusem. 

Pięknie- pochwalił ksiądz- o czym jeszcze powinniśmy pamiętać ? 

- o talerzu dla wędrowca- zawołała Zuzia i dostawiła jeszcze jeden talerz 

- o świecy najlepiej tej z Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom- dodał Antoś 

- o opłatku- dodała Karolina- i podała księdzu talerz z opłatkami 

Bardzo ładnie- powiedział ksiądz- zanim jednak podzielimy się opłatkiem i 

złożymy sobie życzenia poproszę Tomka o przeczytanie fragmentu z Pisma 

Świętego z Ewangelii św. Łukasza.  

1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić 

spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 

wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać 

zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta 

Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ 

pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 

Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 

rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i 

położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

A teraz kochane dzieci- zapowiedział ksiądz- złóżcie sobie życzenia i podzielcie 

się opłatkiem pamiętając żeby życzenia były szczere i z serca. 

 

Dłuższą chwilę później kiedy dzieci zasiadły do jedzenia Miłosz zapytał księdza. 



- proszę księdza- jakie są jeszcze zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem? 

- większość z nich bardzo dobrze znacie- odpowiedział ksiądz.  

- Jasełka- zawołał Przemek- są przecież co roku, i opowiadają o narodzeniu Pana 

Jezusa.  

- szopka w kościele- dodała mała Krysia.- szkoda, że nie mamy żywej ze 

zwierzątkami. 

- tradycje szopki bożonarodzeniowej mamy dzięki św. Franciszkowi z Asyżu to 

on ustawił ją po raz pierwszy i poprosił swoich małych zwierzęcych przyjaciół o 

pomoc.- dodał ksiądz- i co jeszcze? 

- choinka- zawołał Miłosz- ale prawdziwa, takie zielone drzewko życia i prezenty 

pod nią od św. Mikołaja.  

- i  kolędy-  dodała Zuzia- w każdym domu powinno śpiewać się kolędy podczas 

Wigilii.  

- bardzo ładnie, naprawdę bardzo dużo wiecie- pochwalił po raz kolejny Ksiądz- a 

teraz żeby tradycji stało się zadość zaśpiewajmy wspólnie kolędę… 

A Św. Mikołaj idąc korytarzem z prezentami dla klasy 2b już z daleka słyszał 

głośne : „Przybieżeli do Betlejem pasterze,  

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.  

Chwała na wysokości, chwała na wysokości,  

A pokój na ziemi.” 

 


