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W pośpiechu codzienności zapominamy o Tradycji, traktując jej 

przekazy jako folklorystyczny dodatek. Jednak to dzięki niej istniejemy 

jako naród, a nasza kultura trwa od wieków. 

Niestety w dzisiejszych czasach o poszczególnych świętach coraz 

częściej przypominają promocje w centrach handlowych i odświętne 

ramówki programów telewizyjnych. Świętowanie staje się wyłącznie 

konsumowaniem. 

W polskiej tradycji istnieje szereg świąt podporządkowanych 

rokowi liturgicznemu w Kościele. Z „wielką pompą” obchodzi się tylko 

Boże Narodzenie (a raczej komercyjną Gwiazdkę) i Wielkanoc, które 

stają się coraz częściej świętami zakupów, a nie czasem spędzanym w 

rodzinnym gronie. 

 Warto pamiętać nie tylko o podstawowych świętach, ale również 

o tych mniej popularnych, a przede wszystkim – dobrze jest wiedzieć, 

jak je obchodzić zgodnie z Tradycją, a nie z poradami z kolorowych 

czasopism. 

Z tego ebooka dowiesz się jak bogata jest polska tradycja 

świętowania. Znajdziesz tu praktyczne porady, jak spędzać świąteczny 

czas, jak się do niego przygotować oraz jakie znaczenie mają 

wykorzystywane podczas świąt symbole.  

 

 

 

Na podstawie: bp Józef Wysocki: Rytuał rodzinny, Wydawnictwo 

Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2003 
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HALLOWEEN – 31 PAŹDZIERNIKA 

 

Święto Halloween wywodzi się z pogańskiego, celtyckiego 

obyczaju All Hallow's Eve. W XIX wieku przywędrowało do Stanów 

Zjednoczonych, gdzie jest obchodzone do dziś. Tego dnia w Irlandii 

palono ogniska oraz modlono się za dusze zmarłych. Symbolem święta 

jest wydrążona dynia z zapaloną wewnątrz świecą. Początkowo 

Celtowie wydrążali w ten sposób rzepę. 

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1 LISTOPADA 

 

Dzień Wszystkich Świętych jest często mylony z następnym                   

(2 listopada) tzw. Dniem Zadusznym (dniem zmarłych) i dlatego w tym 

dniu przyjęło się czczenie zmarłych i odwiedzanie ich grobów.  

Odwiedzanie grobów zmarłych wywodzi się od obrządku pogan, którzy 

zmarłym przynosili jedzenie, odprawiali dziady, aby pomóc zbłąkanym 

duszom, które nie mogą dostać się do nieba.  Tradycja Wszystkich 

Świętych i Święta Zmarłych ma swe źródła w celtyckim święcie 

„Samhain”. Śmierć była interpretowana przez Celtów jako początek  

nowego życia, w związku z czym 1 listopada był początkiem nowego 

roku.  

http://halloween.friko.net/zaduszki.html
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ŚWIĘTO ZMARŁYCH – 2  LISTOPADA 

 

W Dzień Zaduszny tradycją jest chodzenie na groby bliskich, 

palenie zniczy, modlitwy i odprawianie mszy w intencji zmarłych. Z 

obrządków ludowych przetrwał jeszcze zwyczaj karmienia dusz 

zmarłych. W tym celu zostawiano na stole chleb z masłem lub cały 

obiad. Specjalnie wypiekanym chlebem dzielono się także z żebrakami 

modlącymi się za dusze zmarłych (stąd nazwa „Dziady”, znane z utworu 

Adama Mickiewicza).  
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CYKL BOŻEGO NARODZENIA 

 

OKRES ADWENTU 

 

„Adventus” znaczy przyjście. Adwent jest czasem radosnego 

oczekiwania na przyjście Zbawiciela, czyli Uroczystość Narodzenia 

Pańskiego, będącą pamiątką przyjścia Jezusa Chrystusa dwa tysiące lat 

temu. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd 

cezara. W chrześcijaństwie terminem tym określa się radosny czas 

przygotowania do Narodzenia Pańskiego, w którym wspomina się 

pierwsze przyjście Jezusa i jednocześnie oczekuje się ponownego Jego 

przyjścia na ziemię. Obecnie adwent obejmuje 4 kolejne tygodnie 

począwszy od pierwszej niedzieli po uroczystości Chrystusa Króla, do 

pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia. 
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WIENIEC ADWENTOWY 

 

Zwyczaj umieszczania w domu zielonego wieńca z czterema 

świeczkami jest jednym z najpopularniejszych zwyczajów 

adwentowych. Zrodził się on w Niemczech, a związany jest tradycją 

symboli światła, które występowały w folklorze na przełomie listopada i 

grudnia. Chrześcijanie nadali im ewangeliczną interpretację.  

 

 

PIEŃ ADWENTOWY 

 

ŚWIECE I LAMPIONY 

 

Światło jest niezwykle istotnym symbolem w liturgii 

chrześcijańskiej. Jest przeciwieństwem ciemności, a więc wszelkiego zła. 

Pierwsi prześladowani przez Rzymian chrześcijanie odprawiali swe 

obrzędy nocami, przy blasku świec. Światło świec ma rozpraszać 

ciemności, dodawać otuchy i podtrzymywać nadzieję. We wszystkich 

kościołach na ołtarzach, mimo światła elektrycznego, nadal pali się 

świece. 

 

KALENDARZ ADWENTOWY 
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Zwyczaj ten jest powszechny w wielu krajach, nie tylko w 

rodzinach katolickich. Gotowe kalendarze można kupić w sklepach na 

długo przed Adwentem. Oczywiście lepiej jest, by dzieci samodzielnie 

wykonały własny kalendarz.  

 

RÓŻA ADWENTOWA 

 

Ozdobny krzew o nazwie „róża adwentowa” lub „róża Chrystusa” 

symbolizuje mesjańską nadzieję mającą wypełniać czas oczekiwania.  

 

SIANO DOBRYCH UCZYNKÓW 

 

Adwent jest nie tylko czasem oczekiwania, ale także okresem 

przemiany naszych serc na lepsze. Służy temu jako symbol francuski 

zwyczaj zbierania siana dobrych uczynków. W pierwszą niedzielę 

adwentu każde dziecko otrzymuje od rodziców pusty żłóbek. Każdego 

wieczoru, po modlitwie, za każdy dobry uczynek  dziecko dokłada do 

żłóbka jedno źdźbło siana. 

 

RÓŻDŻKA JESSEGO 

 

Jest to amerykański zwyczaj polegający na umieszczaniu w domu 

drzewa, czy też różdżki Jessego. Jest to średnich rozmiarów gałązka 

jabłoni, wiśni, gruszy lub innego drzewa kwitnącego, którą w sobotę 

przed I niedzielą Adwentu wkłada się do wazonu z wodą. Podczas 
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adwentowych wieczorów czyta się fragmenty Pisma Świętego mówiące 

o przodkach Jezusa, wieszając przy tym na gałązkach wykonane przez 

dzieci symbole ich wyrażające. Tak powstaje swoiste drzewo 

genealogiczne.  Na samym szczycie kwitnącej gałęzi umieszcza się na 

samym końcu symbol Jezusa. 

 

ŻŁÓBEK ADWENTOWY 

 

Wykonuje się go z drewna lub wikliny i ustawia w domu. Obok 

stawia się świecę adwentową lub lampion. Dzieci wypełniają żłóbek 

siankiem dobrych uczynków przez cały okres Adwentu by przygotować 

posłanie dla mającego się narodzić Dzieciątka. 

 

RORATY 

 

Msza roratnia jest odprawiana codziennie lub kilka razy w 

tygodniu z wyjątkiem niedziel i innych uroczystości, zwykle o brzasku 

dnia od 17 do 24 grudnia. Zwyczajowo na roraty przychodzi się z 

zapalonymi lampionami. Na ołtarzu pali się świecę roratnią, która 

przewyższa wszystkie inne i jest przewiązana białą wstążką.  Roraty są 

mszą wotywną o NMP. 

 

LISTY DO DZIECIĄTKA JEZUS 
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Jest to katolicki zwyczaj, szczególnie lubiany przez dzieci, które 

mogą w listach do Dzieciątka wyrażać swoje prośby, marzenia i 

podziękowania. Listy są następnie kładzione na parapecie okna, skąd są 

zabierane przez anioły i zanoszone do Jezusa. 

 

ŚWIĘTA ADWENTOWE 

 

Okres Adwentu jest radosnym czasem oczekiwania, co podkreślają 

obchodzone wówczas święta. Na każdy dzień, zgodnie z „Martyrologium 

Rzymskim” przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych, którzy 

spotkali się z Jezusem twarzą w twarz lub ich życie było odbiciem 

Ewangelii.   

 

ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA,                                                   

PATRONA RYBAKÓW – 30 LISTOPADA 

 

ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY – 4 GRUDNIA 

 

ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA – 6 GRUDNIA 

 

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 

8 GRUDNIA 
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ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY – 13 GRUDNIA 

 

ŚWIĘTO OCZEKIWANIA MATKI BOŻEJ – 18 GRUDNIA 

 

 

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO 

 

WILLIA – WIECZERZA WIGILIJNA – 24 GRUDNIA 

 

Wieczerza wigilijna jest spadkiem po starochrześcijańskich 

ucztach zwanych agape, które odbywały się po Mszy świętej. Ponadto 

celebrowanie świąt i niedziel rozpoczynano w Wigilię i sobotę 

wieczorem. Wspólne świętowanie zacieśniało wzajemne więzi i 

stanowiło podstawę do powstawania zwyczajów świątecznych.  

 

TRADYCYJNE POTRAWY WIGILIJNE 

 

Zwyczajowo podczas wieczerzy wigilijnej podaje się dwanaście 

potraw. Są to najczęściej potrawy rybne. Na stole wigilijnym znaleźć się 

muszą takie dania jak: barszcz z uszkami lub zupa grzybowa, kapusta z 

grochem, karp smażony, karp w galarecie, pierogi ruskie, kluski z 

makiem, kompot z suszonych śliwek, ciasto drożdżowe ozdobione 

plecionką z ciasta, makowiec, sernik, na wschodzie kutia.  W kuchniach 

innych państw nie zawsze przestrzega się postnego charakteru i 
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tradycyjne wigilijne potrawy to np. kaczka (Austria), kiełbaski 

(Niemcy), Indyk (Wielka Brytania). 

 

POST ŚCISŁY 

 

 

WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE 

 

SIANO WIGILIJNE 

 

PIERWSZA GWIAZDKA 

 

OPŁATEK WIGILIJNY 

 

ŚWIECA WIGILIJNA 

 

 

BOŻE NARODZENIE – 25 GRUDNIA 

 

Zaraz po Misterium Paschalnym uroczystość Narodzenia 

Pańskiego jest największym świętem chrześcijańskim, a zarazem 

wspomnieniem Jego objawień. Okres Bożonarodzeniowy trwa aż do 

niedzieli po 6 stycznia, czyli uroczystości Chrztu Jezusa w Jordanie.   
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SZOPKA LUB ŻŁÓBEK 

 

CHOINKA 

 

JASEŁKA 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 

 

 

ŚWIĘTA W OKRESIE BOŻONARODZENIOWYM 

 

Począwszy od wieczoru wigilijnego aż do Uroczystości Objawienia 

Pańskiego (Trzech Króli) obchodzono w rodzinach tzw. święte wieczory, 

chcąc w ten sposób przedłużyć atmosferę towarzyszącą Wigilii. 

Urządzano tzw. wieczornice kolędowe. Obecnie z kolei zastąpiły je 

spotkania opłatkowe, podczas których zebrani łamią się opłatkiem, 

składają sobie życzenia i wręczają prezenty. 

 

ŚWIĘTEJ RODZINY – NIEDZIELA W OKTAWIE  

BOŻEGO NARODZENIA 
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ŚW. SZCZEPANA, DIAKONA – 26 GRUDNIA 

 

ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY – 27 GRUDNIA 

 

ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW – 28 GRUDNIA 

 

 

WSPOMNIENIE ŚW. SYLWESTRA I, PAPIEŻA  

– 31 GRUDNIA 

 

SYLWESTER 

 

NOWY ROK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI  

– 1 STYCZNIA 

 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI) 

– 6 STYCZNIA 

 

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO  

– NIEDZIELA PO TRZECH KRÓLACH 
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OKRES ZWYKŁY 

 

OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – 2 LUTEGO 

 

Dawniej tego dnia obchodzono święto Matki Bożej Gromniczej. Od 

IX wieku wierni przynosi do kościoła gromnice, czyli świece zapalane 

podczas burz, a mające oddalać gromy (stąd ich nazwa). Obecnie akcent 

położony jest na Chrystusa. Głównym motywem tego święta jest 

poświęcenie gromnic i procesja ze światłami, gdyż światło świecy 

symbolizować ma światłość Jezusa.  

Jest to także dzień życia konsekrowanego. 

 

ŚW. BŁAŻEJA BISKUPA I MĘCZENNIKA – 3 LUTEGO 

 

Św. Błażej był lekarzem, który porzucił swój zawód i został 

pustelnikiem. Podczas prześladowań został poddany torturom i ścięty 

mieczem. Jest patronem chorób gardła. Dlatego w dniu jego święta 

poświęca się świece związane na krzyż i błogosławi gardła podczas 

mszy świętej. 
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WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES – 11 LUTEGO 

 

WALENTYNKI – 14 LUTEGO 

 

Święto obchodzone w dniu Świętego Walentego. W tym dniu 

zakochani obdarowują się "walentynkami", czyli najczęściej kartkami z 

miłosnymi wyznaniami i wierszykami.  

W tradycji chrześcijańskiej odnajdujemy informacje o co najmniej 

trzech Świętych o imieniu Valentine lub Valentinus.  

 

DZIEŃ KOBIET – 8 MARCA 

 

Zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja jest patronką 

chrześcijańskiej kobiety, jest wzorem „nowego człowieka”, symbolem 

godności kobiety, która odpowiada na Boże wezwanie. Maryja jest nową 

Ewą, wzorem kobiety odkupionej, której powierzona została misja 

opieki nad Dzieciątkiem. 

 

ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP – 19 MARCA 

 



S t r o n a  | 19 

 

www.e-bookowo.pl 

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE – 25 MARCA 

 

 

KARNAWAŁ 

 

Okres trwający od Nowego Roku do Środy Popielcowej. Jest to czas 

radości, zabaw, wesel, spotkań towarzyskich.  Nazwa pochodzi od 

łacińskiego wyrażenia carrus navalis (wóz w kształcie okrętu). Taki wóz 

zazwyczaj, prowadził parady w czasie rzymskich bachanalii 

(uroczystości na cześć Bachusa boga płodów i wina). Według innej teorii 

nazwa karnawał pochodzi od łacińskiego słowa carnavale (pożegnanie 

mięsa , caro - mięso, vale - bywaj, żegnaj), gdyż jest to okres 

poprzedzający Wielki Post. W Polsce okres ten często nazywano 

Zapustami i był to także czas zabaw, ostatnie trzy dni zapustów to 

ostatki zwane w niektórych regionach Mięsopustem.  

 

 

TŁUSTY CZWARTEK 

 

ŚRODA POPIELCOWA 
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CYKL PASCHALNY 

 
 

OKRES WIELKIEGO POSTU 

 

Okres Wielkiego Postu ma przygotować do głębokiego przeżycia 

największych świąt - Paschy, rozumianej jako Męka, Śmierć i 

Zmartwychwstanie, obchodzonej w ramach Triduum Paschalnego. 

Centralnym momentem tego przeżycia ma być udział w Wigilii 

Paschalnej, połączonej z odnowieniem przymierza chrztu świętego.  

Liturgia Wielkiego Postu skupia się wokół trzech tematów:  

- Pokuta i nawrócenie (Środa Popielcowa i większość dni 

powszednich), 

 - Chrzest i jego wymagania (Niedziela, zwłaszcza II, IV i V),  

 - Męka Chrystusa (Niedziela Palmowa i dwa ostatnie tygodnie). 

Są też trzy główne praktyki religijne prócz normalnych naszych 

obowiązków względem Boga, które powinniśmy wypełnić w okresie 

wielkopostnym: 

 - W każdy piątek tego okresu odprawić Drogę Krzyżową,  

 - W każdą niedzielę po południu być na Gorzkich Żalach. 

 - Odprawić rekolekcje zakończone spowiedzią i przyjęciem 

Komunii św. 

Wielki Post trwa 40 dni.  
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WIELKI TYDZIEŃ 

 

Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora 

Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. 

Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z 

Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta procesja z palmami, z Betani do 

Jerozolimy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do świętego miasta, aby w 

nim dokonać odkupienia ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu. 

 

NIEDZIELA PALMOWA 

 

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK 

 

 

WIELKI WTOREK 

 

 

WIELKA ŚRODA 
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

 

WIELKI CZWARTEK 

 

Tego dnia zmienia się nastrój w Kościele. Kolor fioletowy zostaje 

zmieniony na biały. Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. 

Ostatnia wieczerza miała miejsce w noc z czwartku na piątek i należała 

według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu, 

do zachodu słońca. Dlatego, dniem zarówno pierwszej Ofiary 

Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża, jest ten sam dzień - Wielki Piątek. 

Podczas Wieczerzy została ustanowiona Eucharystia oraz sakrament 

kapłaństwa. Zgodnie z tradycją, panujący obmywali nogi starcom.  

 

WIELKI PIĄTEK 

 

W tym dniu nie odprawia się Mszy św., a jedynie Drogę Krzyżową, 

zaś wieczorem odprawiana jest liturgia wielkopiątkowa, składająca się z 

procesji, leżenia krzyżem przed ołtarzem oraz liturgii Słowa i 

rozszerzonej modlitwy powszechnej. Po liturgii eucharystycznej Ciało 

Chrystusa przenosi się uroczyście do adoracji do tak  zwanego Grobu 

Pańskiego. Adoracja trwa aż do Mszy rezurekcyjnej.  

Wielki Piątek jest w domach czasem intensywnych przygotowań 

do Świąt Wielkiej Nocy, kiedy wypiekane są placki, babki czy mazurki. 
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WIELKA SOBOTA 

 

Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani 

innych nabożeństw. Jest to dzień spoczynku Chrystusa w grobie, który 

jest nieustannie adorowany przez wiernych.   

W tym dniu święci się pokarmy. Wierni przynoszą w 

przystrojonych w wiecznie zielone borówki lub bukszpan koszykach, 

chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Poświęcone jajka symbolizują 

nowe życie Zmartwychwstałego Pana. Przez święcenie pokarmów, 

Kościół błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w 

tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu 

jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów, że jest naprawdę żywym 

człowiekiem. 

 

WIELKANOC 

 

Święta Wielkiej Nocy wzięły swój początek od żydowskiej Paschy, 

czyli wyjścia narodu wybranego z niewoli Egipskiej do Ziemi Obiecanej. 

Paschę świętowano 14 dnia księżycowego miesiąca Nisan. Wtedy też 

dokonała się Pascha Chrystusa, czyli Jego przejście przez śmierć do 

zmartwychwstania. 

 

ZWYCZAJE I OBRZĘDY WIELKANOCNE 

 

PIĘĆDZIESIĄTNICA 
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Czas wielkanocny trwa 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania 

Ducha Świętego. Wszystkie niedziele w tym okresie noszą nazwę 

Niedzieli Wielkanocnej. Jedna niedziela rozłożona jest zatem na siedem 

tygodni. 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

 

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzone jest w 40 dniu 

po Wielkiej Nocy. Jest to czwartek. Upamiętnia on ostatnią epifanię, czyli 

ostatnie objawienie się Zmartwychwstałego Chrystusa Apostołom na 

Górze Oliwnej. 

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - DZIEŃ 

PIĘĆDZIESIĄTNICY - ZIELONE ŚWIĘTA 

 

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Chrystus zesłał 

na Apostołów Ducha Świętego, aby mogli na całym świecie głosić 

Ewangelię. Jest to początek ewangelizacyjnej misji Kościoła.  

Jest to dzień składania dziękczynienia za dobre plony, zwany 

Zielonymi Świątkami. Tradycją jest także tak zwane majenie domów, 

czyli ozdabianie ich zielonymi roślinami.  

Tradycje chrześcijańskie nakładają się tu na pogańskie obchody 

Sobótki, kiedy to pali się ogniska i organizuje nocne biesiady przy ogniu. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Czas świąteczny pozwala nie tylko zapomnieć o troskach dnia 

codziennego, ale i zbliżyć się do tradycji, przeżyć prawie to samo, co 

nasi przodkowie. Święto wyrywa nas na chwilę z szarości codziennych 

spraw i umieszcza nas w czasie wiecznym, w czymś, co nie ma początku 

ani końca.  

Obchodzenie świąt buduje naszą tożsamość etniczną, narodową, 

kulturową, pozwala zbliżyć się rodzinie. Jest to niezwykle ważne w 

każdej kulturze, by pielęgnować tradycje i od czasu do czasu sięgać do 

źródeł. 

Kalendarz ten rozpoczął się Świętem Zmarłych, a zakończył 

Zielonymi Świątkami, a więc świętem obchodzonym na cześć życia. Ta 

kolejność to nie przypadek. Życie odradza się i zamiera, zmieniając 

swoją formę. A spaja to wszystko wiara w życie wieczne, w moc 

odrodzenia i zmartwychwstania. 


