






Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi

Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił

I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi

Że boi się człowiekiem być. I że być musi

Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko

Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego

I śmiech matki – bo dziecko przeciąga się słodko

A ono się układa do krzyża swojego

[Ernest Bryll, "Boże Narodzenie"]
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Dziś Wigilia, dzień wspaniały, niech wesoły będzie cały.

Już choinka w domu świeci, piękny prezent gdzieś tam leci.

Jeszcze Święta, Nowy Rok, Sylwestrowej nocy moc.

Kolejny rok zawita, miłość w domu niech rozkwita.

Niech się spełnią Twe marzenia –

właśnie takie ślę życzenia.





Jest taka noc, na którą człowiek czeka

i za którą tęskni.

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,

gdy wszyscy obecni gromadzą się                            

przy wspólnym stole,

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, 

znika nienawiść...

Wieczór, gdy łamiemy opłatek, 

składamy życzenia...

To noc wyjątkowa... Jedyna... 

Niepowtarzalna...

Noc Bożego Narodzenia...
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Co powinno być na choince ?

- symbolika ozdób

Słodkości oznaczają radość (kruche ciasteczka i pierniczki 

ozdobione lukrem). Słodycze symbolizowały radość z narodzenia 

Bożej Dzieciny. Pierniczki miały zapewniać miłość, przychylność sił 

nadprzyrodzonych, a także długie i zdrowe życie.

Dzwoneczki symbolizują dobre nowiny. Wg tradycji 

chrześcijańskiej, zwiastowały radość z pokonanego zła. 

Łańcuch to symbol scalenia, w tym przypadku rodziny. Klejono go, 

łącząc ze sobą kółeczka z kolorowych papierków, z bibuły lub 

słomy. Musiał być długi, aby można nim było dokładnie opleść 

całą choinkę, od szczytu po sam dół. Tylko taki pomagał utrzymać 

jedność i nierozerwalność więzów.

Jabłka symbolizują zdrowie i urodę. Symbolizowały biblijny owoc, 

którym wąż kusił Adama i Ewę.



• Orzechy symbolizują dobrobyt. Na choince 

wieszano włoskie orzechy, często zawijano je w 

sreberka, kolorowe papierki. Poza dobrobytem 

zapewniały mądrość.

• Anioł to opiekun domu i ludzi. Główki aniołków 

robiono z wydmuszek jaj lub wycinano z papieru i 

doklejano im bibułkowe sukienki oraz skrzydła. Ten 

dobry duch miał chronić dom i jego mieszkańców 

przed złymi mocami.



 Gwiazda prowadzi do Trzech Króli. Jej miejsce 

znajdowało się zawsze na czubku choinki na 

pamiątkę gwiazdy, która wskazywała drogę 

Królom lub, jak uważają inni, Mędrcom 

chcącym się pokłonić Dzieciątku. W tradycji 

ludowej gwiazda miała także pomagać 

znaleźć drogę do domu tym, którzy wyjechali.

 Jemioła- wiesza się ją nad stołem wigilijnym 

lub zdobi się drzwi domu; tradycja mówi, że 

osoby które się pocałują pod jemiołą, będą 

miały szczęście cały rok.







Stajenka, żłóbek czy po prostu szopka.

W Polsce pojawiły się w trzynastym wieku za sprawą 

świętego Franciszka.

Symboliczne żłóbki pokazują, jak mogły wyglądać 

okoliczności narodzin Zbawiciela. Zadanie, jakie ma 

spełniać wizerunek szopki, w każdym przypadku 

pozostaje takie samo - zbliżyć człowieka do Chrystusa.



Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania 

i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości.











































Aby wszyscy z Was znaleźli swoje 

miejsce przy świątecznym stole,

by spełniły się Wasze najskrytsze 

marzenia, aby każdy kolejny dzień był 

jeszcze lepszy od poprzedniego,

bądźmy dla siebie bardziej

serdeczni, patrzmy na to 

co dobre, a nie na to,

co nasz dzieli.

Wszystkiego najlepszego

na święta i Nowy Rok.





Zdrowia i radości 



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy WAM nadziei, 

własnego skrawka nieba,

zadumy nad płomieniem świecy,

filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,

pogodnych świąt zimowych,

odpoczynku, zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego, co wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.

Wesołych świąt!




