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Legendy BOŻEgo Narodzenia: 

Boże Narodzenie Ewangelii 

Kanoniczne ewangelie niewiele mówią o narodzinach 

Jezusa. Ewangelista Mateusz pisze o tym bardzo skrótowo: 

oto anioł ukazuje się we śnie Józefowi i uprzedza go, że 

poślubiona przez niego niewiasta spodziewa się dziecka. 

Narodziny już wcześniej były zapowiadane przez proroka 

Izajasza: „Oto panna pocznie i porodzi syna”. Józef z pokorą 

przyjmuje nowinę. Niedługo potem Maria rodzi w Betlejem 

synka, któremu nadaje imię Jezus. Zaraz po  tym Mateusz informuje o przybyciu mędrców ze 

Wschodu. 



Legenda o Salome 

Gdy Józef wraz z brzemienną Marią przybyli do Betlejem na spis ludności, wówczas zaczął 

się poród. Józef umieścił kobietę w grocie pod opieką swoich dorosłych synów, a sam udał się 

na poszukiwanie położnej. Wtedy umilkły wszelkie dźwięki, nie było słychać głosów ludzi 

ani śpiew ptaków, ucichł nawet szum rzeki. Gdy Józef powrócił do groty z położną o imieniu 

Salome, Dzieciątko już spało owinięte w pieluszki. Salome nie mogła uwierzyć, że Maria 

właśnie wydała je na świat. Gdy próbowała zbadać kobietę, wtedy jej ręka niczym spalona 

ogniem odpadła. Jednak nastąpił cud. Gdy Salome tylko dotknęła dzieciątka, została 

uzdrowiona. Nie miała już wątpliwości, że narodził się zwiastowany przez proroków Syn 

Boży. 

Legenda o przybyciu Trzech Króli 

Obecnie przyjmuje się, że to trzej królowie powitali nowo narodzone Dzieciątko. Ewangelista 

Mateusz pisze natomiast o magach, którzy przybyli, by złożyć pokłon Synowi Bożemu. Nie 

podaje ich liczby. Przyjęło się jednak uważać, że było trzech przybyszy, bo mowa jest o 

trzech darach: złocie, kadzidle i mirrze. 

Magowie do groty w Betlejem prowadzeni przez 

gwiazdę. Niektórzy uważają, że była to kometa. 

Jednak tajemnicze światło zainteresowało 

astrologów, którzy zinterpretowali je jako 

zapowiedź cudownego zjawiska. Wiedząc o 

proroctwie Izajasza, poszli za światłem gwiazdy, 

spodziewając się spotkania z Dzieciątkiem. 

Przyjmuje się też, iż powitanie Jezusa przez 

mędrców ze Wschodu miało miejsce 6 stycznia, w 

dzień epifanii. Przez kilka wieków chrześcijaństwa to 6 stycznia obchodzono święta Bożego 

Narodzenia. Dopiero gdy chrześcijaństwo stało się oficjalną religią imperium rzymskiego, 

cesarz Konstantyn nakazał świętować Boże Narodzenie 24 grudnia. Wcześniej  był to dzień 

poświęcony pogańskiemu bogu słońca.  

LEGENDA SYLWESTROWEJ NOCY: 
Otóż był rok 999 po Chrystusie, spodziewano się rychłego końca świata (my już 

mamy jeden za sobą). Bowiem w 317 roku papież Sylwester I miał uwięzić 

potwora Lewiatana pod pałacem na Lateranie. Kiedy więc w 999 roku na tronie 

świętego Piotra zasiadał papież Sylwester II (oskarżany o czarnoksięstwo 

gdyż był wykształcony i znał się na astronomii, budowaniu zegarów itd.), 

wyciągnięto prosty wniosek. Ponadto tysiąc lat to także liczba pojawiająca się 

w Apokalipsie świętego Jana. Jednak gdy nastał rok 1000 i nic się nie stało, 

ludzie wylegli na ulice i przez zabawę uczcili kolejny rok życia. Papież 

Sylwester miał udzielić wtedy uroczystego błogosławieństwa Urbi et orbi 

(miastu i światu, udzielane jest ono do dziś). I w ten sposób od imienia owego 

papieża pochodzi nazwa corocznych zabaw. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwyczaje i obrzędy religijne związane ze świętami 

Bożego Narodzenia 

Boże Narodzenie to niesamowity czas w większości polskich domów. To właśnie wtedy cała 

rodzina spotyka się wspólnie przy wigilijnym stole. Niekiedy jest to jedyne spotkanie w roku 

w tak szerokim gronie. Świętom Bożego Narodzenia towarzyszy wiele zwyczajów i obrzędów 

zarówno tych wynikających z tradycji przekazywanej nam z pokolenia na pokolenie jak i tych 

wynikających z naszej wiary. 

 

 

 CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO- Jedną z najważniejszych czynności jakie 

powinniśmy uczynić przed wieczerzą wigilijną jest przeczytanie fragmentu Pisma 

Świętego, Ewangelii według św. Łukasza, by przypomnieć sobie jak wspaniały jest 

nasz Bóg i jak wyglądały okoliczności narodzin Jezusa. 

 

 

 

 

 PASTERKA- to msza święta odprawiana w każdym kościele. Zazwyczaj o godzinie 

00.00, w nocy między 24 grudnia i 25 grudnia. Na tej mszy śpiewamy kolędy i 

modlimy się wspólnie do nowonarodzonego Bożego Syna. 

 

 

 

 WSPÓLNE KOLĘDOWANIE- jest to zwyczaj zaczerpnięty z wiary 

chrześcijańskiej. Obecnie kolędy śpiewamy w domach, w gronie rodziny i przyjaciół, w 

przeszłości zwyczaj ten był głównie praktykowany w kościołach rzymskokatolickich, a 

kolędy były tworzone na chwałę Bogu i małemu Jezusowi. 

 



Jak spędzić bezpiecznie ferie : 

● do zjeżdżania na sankach wybieraj miejsca oddalone od 

ruchu samochodowego 

● nigdy nie zjeżdżaj sankami leżąc na nich 

● nie stój blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie zastawiaj 

ścieżki zjazdu 

● teren do zjazdu należy oczyścić z krzaków, kamieni i 

nierówności 

● upewnij się, że Twoje sanki nie mają połamanych szczebli 

bądź wystających śrub. Jeśli mają, koniecznie poproś 

opiekuna o naprawę 

● nie doczepiaj sanek do samochodu 

● ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i 

lodowiska, unikaj zamarzniętych stawów, jezior, gdyż lód 

może być niewystarczająco wytrzymały, co grozi bardzo 

poważnym wypadkiem 

● przebywając na lodowisku nie należy trzymać rąk w 

kieszeni 

● nie rzucaj śnieżkami w samochody i zwierzęta 

● nie rzucaj śnieżkami, gdy znajduje się w nich jakiś ciężki 

bądź niebezpieczny przedmiot (np. kamień) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawowe dania wigilijne 

1. Zupa grzybowa 

2. Barszcz czerwony z uszkami 

3. Kapusta z grochem 

4. Kapusta z grzybami 

5. Karp w galarecie 

6. Ryba po grecku 

7. Śledź pod pierzynką 

8. Ćwikła 

10. Kluski z makiem 

11. Kutia 

12. Kompot z suszu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku! 


