
Tradycje 

bożonarodzeniowe w 

różnych krajach



W tradycji chrześcijańskiej dzień Bożego 

Narodzenia to święto upamiętniające 

narodziny Jezusa Chrystusa. W kościele 

katolickim uroczystość ta przypada na 25 

grudnia i jest poprzedzona okresem 4 

niedziel oczekiwania – czyli adwentem.

W tzw. Kościołach wschodnich tj. Cerkiew 

grekokatolicka i Kościół prawosławny, które 

celebrują liturgię według kalendarza 

juliańskiego, dzień ten przypada na 7 

stycznia. 



Polska
W naszym kraju obchody świąt Bożego 
Narodzenia rozpoczynają się 24 grudnia 
wieczerzą Wigilijną i to właśnie z tym dniem 
związana jest większość zwyczajów.

Do najpopularniejszych tradycji Wigilijnych 
należą:

- Rozpoczęcie wieczerzy wigilijnej wraz z 
pojawieniem się na niebie pierwszej 
gwiazdki;

- Przygotowanie 12 dań;

- Puste miejsce przy stole dla 
niespodziewanego gościa;

- Wspólna modlitwa i czytanie Pisma 
Świętego;

- Łamanie się opłatkiem i składanie sobie 
nawzajem życzeń świątecznych;

- Śpiewanie kolęd.



Zdecydowanie najmilszym, 

zwłaszcza dla dzieci zwyczajem 

jest dekorowanie choinki, pod 

którą Mikołaj może zostawić 

prezenty.



Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia 
jest głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie 
polskim. Na całym świecie katolicy świętują 
narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują 
nieco odmienne zwyczaje.



Niemcy
U naszych zachodnich sąsiadów obchody Świąt 
Bożego Narodzenia, podobnie jak w Polsce, 
obejmują trzy dni: 24 grudnia -"Wigilię", pierwszy 
dzień Świąt Bożego Narodzenia, narodziny Jezusa 
Chrystusa (25.12.) i drugi dzień Świąt Bożego 
Narodzenia (26.12.). W Wigilię w chrześcijańskich 
rodzinach przed lub po uczestnictwie w Mszy 
Świętej zapala się świece na choince i wtedy 
rozpoczyna się "gwiazdka" tzw. "Bescherung". 
Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie rodziny 
obdarowują się wzajemnie prezentami.

W Niemczech podczas Wigilii nie ma zwyczaju 
łamania się opłatkiem. Nie ma też postu – podczas 
kolacji je się najczęściej sałatkę kartoflaną i parówki 
bądź kiełbaski.

Słynne na cały świat są też niemieckie jarmarki, 
które rozpoczynają się już wraz z pierwszym dniem 
adwentu.



Francja

Symbolem Bożego Narodzenia we Francji jest nie choinka, a szopka oraz występujące w wielu

regionach kraju tzw. „santons” - figurki świętych. Co ciekawe, oprócz postaci biblijnych, „mali

święci” często przedstawiają bohaterów dnia codziennego – policjanta, burmistrza czy kucharza.

Tradycyjna bożonarodzeniowa kolacja konsumowana 

jest zwykle przed lub po pasterce, a także świąteczny 

obiad 25 grudnia, składają się najczęściej z takich dań, 

jak: indyk nadziewany jadalnymi kasztanami, owoce 

morza i ryby – zazwyczaj ostrygi i wędzony łosoś, 

pasztet z otłuszczonych gęsich wątróbek, tradycyjne 

ciasto - roladę w formie kawałka drewna („świąteczna 

kłoda”), ale i gryczane naleśniki polane kwaśną 

śmietaną.



Włochy

Święta Bożego Narodzenia mają tutaj 

tysiącletnią tradycję. Włosi wysyłają 

wiele kartek z życzeniami do rodziny i 

przyjaciół.

8 grudnia ubiera się choinkę oraz 

budowane są żłobki w kościołach.

24 grudnia obchodzona jest Wigilia -

uroczysta kolacja, podczas której 

jedzone są typowe włoskie ciasta -

penettone i pandoro, a także nugat, 

migdały i orzechy laskowe.



Hiszpania

Tradycyjnie Hiszpanie nigdy nie świętowali Bożego Narodzenia obchodzonego w grudniu. Zamiast 

tego prezenty są dostarczane dzieciom 6 stycznia przez Reyes Magos, czyli Trzech Mędrców.

Każda osoba mieszkająca w Hiszpanii gra na loterii w Boże Narodzenie. Ta specjalna świąteczna loteria 

nosi nazwę „El gordo”.

W Katalonii mają swoją specyficzną, świąteczną tradycję świąteczną — kłodę ozdobioną twarzą i 

nogami, która jest trzymana w domu lub ogrodzie i przykryta kocem, aby nie zmarzła. Nazywa się 

„Caga Tió”. W Boże Narodzenie katalońskie dzieci uderzają w niego patykiem, śpiewając pieśń, w 

której proszą o słodycze. Potem odrywają koc i znajdują cukierki, na które liczyli!



Portugalia

W Portugalii, podobnie jak w Polsce, Wigilia i Boże
Narodzenie są bardzo rodzinnymi świętami, podczas których
kultywuje się chrześcijańskie tradycje. Portugalczycy
ozdabiają choinkę, stawiają szopkę, przygotowują rodzinną
kolację na Wigilię, a o północy uczestniczą w pasterce. Tego
samego lub następnego dnia obdarowują swoich bliskich
prezentami.

Na wspólnej kolacji w Wigilię Bożego Narodzenia pojawiają
się tradycyjne potrawy: wigilijny dorsz z ziemniakami, kapustą
galicyjską i jajkami na twardo, w niektórych regionach
ośmiornica, a do tego dużo przekąsek oraz jeszcze więcej
łakoci.

Na północy Portugalii 25 i 26 grudnia odbywa się Festiwal
Chłopaków, zwany też Festiwalem Bożego Narodzenia oraz
Festiwal Masek.



Grecja

Na greckich wsiach wciąż panuje zwyczaj wieszania na ścianach i drzwiach warkoczy czosnku, w

które wbija się goździki – ma to chronić przed plotkami i “złym językiem”. W ten sposób symbolicznie

“przypina” się też szczęście do domu.

Z kolei na Krecie wypieka się tradycyjny chleb – christopsomo, który uchodzi za ”błogosławiony”. Jest

on niezbędny na świątecznym stole i ma wspierać życie właściciela domu i jego rodziny.

Zwyczaj ozdabiania lampkami modeli statków pochodzi natomiast z greckich wysp. Każda rodzina w

Boże Narodzenie przygotowywała małą drewnianą łódkę, która symbolizowała wdzięczność za

bezpieczny powrót ojca i synów z trudnych rejsów na morzu w okresie zimowym.



Węgry

Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale 

dla dzieci. Najważniejszy z nich odbywa się w stolicy 

kraju, Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Uczestniczą w 

nim znani aktorzy i artyści. Pod obrus leżący na stole 

wkłada się sianko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła 

wróży długie życie. W czasie Wigilii i Świąt Bożego 

Narodzenia Węgrzy jedzą pieczonego indyka, zupę rybną 

oraz rosół z kury. Na stole nie może zabraknąć ciasta z 

makiem, bo mak zapewnia rodzinie miłość.



Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym.

Obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i " płonącego

puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by

nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami.

Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi

szczęście i spełnienie życzeń.

Londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami.



Austria

W Austrii w każdym domu musi znaleźć się 
wieniec adwentowy. Cztery świece oznaczają 
cztery niedziele adwentu. Powinny być fioletowe i 
jedna różowa na trzecią niedzielę adwentu. Kolory 
odnoszą się do szat liturgicznych ubieranych przez 
księdza.

5 grudnia, na wsiach pojawia się Krampus –
diabelski towarzysz św. Mikołaja. Jego zadaniem 
jest straszenie niegrzecznych dzieci.

W Wigilię o piątej po południu rozbrzmiewa w 
oknach mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna 
się świąteczna kolacja. 

Austria jest ojczyzną jednej z najpiękniejszych 
kolęd na świecie "Stalle Nacht, heilige nacht" 
(Cicha noc, święta noc).



Szwecja
W Szwecji Święta Bożego

Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą

niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka

uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej

suszonej ryby. Potem podaje się galaretkę

wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser

pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia

na stole, ale za to odwiedza się samotnych.

Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą

wokół choinki.

W Szwecji prezenty bożonarodzeniowe

nazywają się julklappar, co dosłownie

oznacza „bożonarodzeniowe pukanie”.

Bierze się to stąd, że zanim w kraju pojawił

się święty Mikołaj, istniał zwyczaj

anonimowego podrzucania w wigilijny

wieczór prezentów pod drzwi. Pukano,

zostawiano podarunki i uciekano.



Dania

W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z 
cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami. Tradycyjnym 
daniem jest budyń z ryżem, w którym gospodyni 
ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostaje świnkę 
z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały 
rok.

Do świątecznych tradycji w Danii należy też 
zapalanie świecy-kalendarza. Świeca taka ma 
podziałkę złożoną z 24 kresek ozdobionych zwykle 
motywami jodły i tańczących skrzatów w 
czerwonych czapeczkach i żółtych chodakach. W 
większości domów świece te zapalane są 1 grudnia, 
bardzo często przy śniadaniu.



Finlandia

Boże Narodzenie w Finlandii jest 

najważniejszym świętem

w roku. Świadczy o tym chociażby nazwa 

miesiąca grudzień - Joulukuu, czyli 

"bożonarodzeniowy miesiąc".

W Wigilię Bożego Narodzenia, fińskie dzieci 

odwiedza "Joulupukki, co znaczy "kozioł 

bożonarodzeniowy". Joulupukki nie dostaje się 

do domów przez komin, lecz puka do drzwi 

wejściowych w trakcie Wigilii.



Stany Zjednoczone
W USA obchodzi się tylko Boże Narodzenie, nie ma Wigilii, ani Drugiego Dnia Świąt. 

Jedną z ważniejszych tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w Stanach 

Zjednoczonych jest dawanie prezentów - wzajemne obdarowywanie się. W każdym 

domu pod choinką piętrzą się prezenty, a ich otwarcie następuje w świąteczny 

poranek przed śniadaniem. 

Kulminacyjnym punktem Bożego Narodzenia jest uroczysty obiad, na którym nie 

może zabraknąć bliższej i dalszej rodziny.



Meksyk

W Meksyku już 15 grudnia 
wiesza się pod sufitem piniatę -
gliniane naczynie wypełnione 
słodyczami. Pod nią gromadzą się 
dzieci. Jedno z nich rozbija 
piniatę kijem, co rozpoczyna 
wyścig w zbieraniu słodyczy. 
Głównym daniem wigilijnym jest 
wędzony dorsz z papryką i oliwą 
oraz małymi grzankami. Podaje 
się również pieczonego indyka, 
owoce, słodycze.



Zambia

W Zambii nie ma wieczerzy wigilijnej. Jest za to 

bardzo żywa pasterka, która rozpoczyna się ok. 19 -

20. Po mszy świętowanie obywa się przy piwie. Nie 

ma żadnych potraw, mieszkańcy lokalne piwo 

traktują jak jedzenie. Jest to napój regionalny, 

wyrabiany z prosa, mocny, a w smaku przypomina 

kiszony żurek. Świętując Boże Narodzenie lokalna 

ludność pije piwo, tańcząc i śpiewając pieśni 

religijne.



Armenia

W Armenii obchody Bożego Narodzenia 

rozpoczynają się 5 stycznia. Dzień ten jest 

odpowiednikiem polskiej Wigilii. Po powrocie z 

kościoła wierni siadają do świątecznej kolacji. 

Na stole pojawia się ryba, pilaw i wino.

6 stycznia we wszystkich ormiańskich 

kościołach odbywają się bożonarodzeniowe 

nabożeństwa. Po mszy katolikos święci wodę na 

pamiątkę chrztu Jezusa w rzece Jordan. Wierni 

zabierają tę wodę do domów i traktują jako 

szczególny dar, wykorzystywany na przykład 

jako remedium dla chorych.



Japonia

Kurisumasu, bo tak w Japonii nazywa się okres 

bożonarodzeniowy, mieszkańcy obchodzić 

zaczynają już w połowie listopada.

Na wigilijnym stole w Kraju Kwitnącej Wiśni 

nie znajdziemy dwunastu potraw, kapusty z 

grzybami czy opłatków. Pojawi się na nim za to 

tzw. „christmas cake”– świąteczne, bardzo 

słodkie ciasto podawane w formie kolorowego, 

udekorowanego cukrowymi postaciami deseru 

oraz pieczony kurczak.



Australia

Święta w Australii obchodzi się latem, a 

najważniejszym dniem Bożego Narodzenia jest 

dwudziesty piąty grudnia. Zamiast pierogów jada się 

indyka, a w Boxing Day – czyli Drugiego Dnia Świąt-

robi się zakupy, bo właśnie wtedy rozpoczynają się 

wyprzedaże.

Mówi się, że na wycieczki po Australii zabiera 

Mikołaja stado białych kangurów, bo renifery nie dają 

rady. Czasami, gdy robi się bardzo gorąco, Mikołaj 

ściąga ciężkie buty i zakłada klapki. Nigdy jednak nie 

zrzuca czapki.



Rosja

We współczesnej Rosji bardziej uroczyście, niż Boże Narodzenie, świętowana jest noc z 31 

grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynoszą Dziadek Mróz i jego wnuczka 

Śnieżynka. Boże Narodzenie jest obchodzone po świętach Nowego Roku, 7 stycznia.

Do tradycji Świątecznych należy m.in. zapalanie świec w oknach i ognisk na ulicach, które mają 

rozgrzać w zimową, mroźną noc narodzone Dzieciątko.



W tym roku, niezależnie do jakiego kraju byśmy pojechali, Święta Bożego Narodzenia nigdzie 

nie będą takie jak wcześniej. Świat zdominowała epidemia koronawirusa, która nie pozwoli na 

świętowanie tak, jak dotąd. 

My także nie możemy spotkać się na uroczystym apelu, podzielić opłatkiem i zaśpiewać 

wspólnie kolęd. Życzymy więc wszystkim, by stan ten zmienił się jak najszybciej i byśmy 

mogli powrócić do dawnej rzeczywistości. 

Radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!


