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Chyba już każdy z naszych
polonusów dobrze wie, jak uroczyście
obchodzi się Święta Bożego Narodzenia
w polskich domach. Lecz jeszcze raz
można przypomnieć  to święto jako
religijne i rodzinne. Przejawia się to
zwłaszcza w świętowaniu wieczoru
wigilijnego, który ma bogatą liturgię
domową.

Wieczerza wigilijna w polskiej
tradycji rozpoczyna się po zachodzie
słońca, wraz z pojawieniem się na niebie
pierwszej  gwiazdy. Zwyczaj ten
upamiętnia gwiazdę betlejemską, którą
ujrzeli Mędrcy na Wschodzie. Gwiazda
szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała
się nad miejscem, gdzie było Dziecię.

Na pamiątkę narodzenia Pana
Jezusa w Betlejem na wigilijnym stole lub
pod choinką ustawia się żłóbek, a pod
obrusem umieszcza się siano, jako że
Maryja urodziła swego pierworodnego
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie.

Nakryty białym obrusem stół
przyozdobiony jest zielonym igliwiem i
świeczkami, które symbolizują Chrystusa
– „drzewo życia” i „światłość świata”.
Choinka natomiast stanowi chrześcijański
symbol drzewa rajskiego.

W polskiej tradycji nieodzowne
jest również pozostawienie wolnego
miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce
wolne uzewnętrznia pamięć o bliskich i
drogich, którzy nie spędzają z nami tych
świąt oraz otwartość  i gotowość na
przyjęcie każdego gościa, który by
zapukał do naszych drzwi. W ten sposób
podkreślona zostaje atmosfera wspólnoty
i serdeczności.

W czasie wieczerzy wigilijnej, na
której  spożywa się potrawy postne,
czytana jest Ewangelia o Narodzeniu
Jezusa, odmawiana wspólnie modlitwa,

śpiewane kolędy i pastorałki.
Jednakże najważniejszym

momentem wieczoru jest łamanie się
opłatkiem, wyrażające życzliwość i
przyjaźń. Zwyczaj ten, który stał się
symbolem Bożonarodzeniowych Świąt,
wywodzi się z tradycj i
starochrześcijańskiej, kiedy dzielono się
chlebem ofiarnym. Znamiennym jest
również fakt, że nazwa miejscowości
Betlejem oznacza „Dom Chleba”. Stąd też
opłatek jest dla nas znakiem Jezusa
Chrystusa i Jego ziemskiego narodzenia.

Przeżywanie wieczoru
wigilijnego w duchu jedności, pokoju i
miłości współtworzy nastrój czuwania i
otwarcia naszych serc na przyjęcie
świętej tajemnicy Bożego Narodzenia.

Świętu Bożego Narodzenia
poświęcono jest wiele pięknych wierszy,
piosenek, kolęd.

Naszym Szanownym
Czytelnikom proponujemy kilka wierszy
poświęconych Świętu Bożego
Narodzenia.

Adam Mickiewicz
ANIOŁ
Kiedym z gwiazdą nadziei
Leciał świecąc Judei,
Hymn Narodzenia śpiewali anieli;
Mędrcy nas nie widzieli,
Królowie nie słyszeli
Pastuszkowie postrzegli
I do Betlejem biegli:
Pierwsi wieczną mądrość witali,
Wieczną władzę uznali,
Biedni, prości i mali.

Jan Kasprowicz
PRZY   WIGILIJNYM   STOLE
Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiądzie.

Sercem go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto, co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

Maria Kazimiera Sarmacka
WIGILIA
Świeć gwiazdko, świeć
W ten cudny wieczór wigilijny.
Leć kolędo, leć,
Niech ten wieczór będzie inny.

Świąteczny, weselny, szczęśliwszy
Od wszystkich wieczorów roku,
Jak kiedyś dla pastuszków,
Którzy przyśpieszali kroku

By jak najszybciej przywitać
Dziecinę Narodzoną w żłobie,
Boga i człowieka
W jednej osobie.

Choinka przystrojona;
Na stole obrus biały
A na obrusie opłatek,
Symbol jedności i chwały.

Połączmy nasze dłonie
Podające opłatek.
I chwalmy Boga prosząc,
By w kraju był dostatek.

By nikt nie cierpiał głodu,
By nie wybuchła wojna,
By następna wigilia
Była bardziej hojna.

Świeć się gwiazdko wigilijna, świeć,
Oświecaj cały świat.
Niech każdy człowiek wie,
Że ten drugi to jego brat.

Leć kolędo, leć
I zagłusz pocisków huk,
Bo przecież ciebie i mnie
Stworzył ten sam Bóg.

Który nam pokój zesłał
Przez Chrystusa, Syna Swego,
W ten wigilijny wieczór
Dla ciebie, mnie i dla każdego.

         Opracował Kleofas Ławrynowicz

WIGILIA. WIERSZE NA GWIAZDKĘ
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