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TRADYCJE WIGILIJNE W MOJEJ RODZINIE 
 
         Na ten wyjątkowy wieczór jakim jest Wigilia czekamy z utęsknieniem cały rok. Aby były to 
chwile spędzone w spokoju i dobrym nastroju, przygotowania ku temu trwają o wiele wcześniej. 
         Dom pachnie czystością, gałązkami z lasu i niesamowitymi zapachami z kuchni. 
 Ażeby z wszystkim zdążyć na czas w naszej dużej rodzinie musi być ustalony podział obowiązków. 
Wtedy przebiega wszystko sprawnie i każdy jest zadowolony, a to jest najważniejsze w tym dniu. 
Tradycja głosi, że: „Jaka Wigilia taki i cały rok”, więc każdy się stara jak tylko może. Skupiamy 
się już na rzeczach najważniejszych, chcemy by wszystko było dopięte na ostatni guzik, a czas 
wciąż ucieka. Tata z bratem przystrajają światełkami choinki na dworze. Młodsze siostry ubierają 
drzewko w salonie w przeróżne własnoręcznie wykonane ozdoby. Dwuletnie trojaczki chętnie 
pomagają, chcąc spróbować wszystkiego. Przy czym jest wiele radości i przekrzykiwania. 
Wraz z mamą i najstarszą siostrą Ludmiłą dekorujemy ostatnie wypieki. 
          

W naszej rodzinie ważną rolę odgrywają tradycje wigilijne, które przekazała nam za życia 
nasza prababcia Janina. Ucztę w wigilijny wieczór, czyli „Pośnik” zaczynamy z chwilą pojawienia 
się pierwszej gwiazdki na niebie około godziny osiemnastej. Na śnieżnobiałym obrusie ustawiamy 
stroik, świece i krzyż jako symbol wiary oraz talerze w tym jeden pusty dla wędrowca. 
W koszyczku na sianku spoczywają opłatki na pamiątkę przyjścia na świat małego Jezusa. 
Przed zajęciem miejsca przy stole zmawiamy pacierz, w którym przewodniczy głowa rodziny, 
czyli- mój tato. On też podaje krzyż każdemu do ucałowania. Po odmówieniu modlitwy, dzielimy 
się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Panuje wtedy atmosfera miłości, życzliwości i wzruszenia.  
Po całej ceremonii zasiadamy do wigilijnego stołu. Następuje część kulminacyjna. Wraz z mama 
podajemy wcześniej przygotowanych dwanaście potraw- tradycja mówi, że koniecznie musi być ich 
parzysta liczba. Najpierw spożywamy postny barszcz biały z grzybami i chlebem i barszcz 
czerwony z uszkami. Kolejno rybę z ziemniakami i kapustą z grochem, śledzia w sosie 
pomidorowym. Pierogi z kapustą, serem i jabłkami. Do środka wkładamy pieniążki jednogroszowe, 
które znalezione w zjadanych pierogach wróżą szczęście w nadchodzącym roku. Na stole gości 
także kulebiak, czyli drożdżowy placek oraz kutia, którą warto spróbować, a oto przepis: 
   

  Składniki: szklanka pszenicy, szklanka maku, pół szklanki miodu, szklanka orzechów 
(migdały, orzechy włoskie, laskowe itp.) szklanka rodzynków. 
     Pszenicę namaczamy przez noc ,następnie gotujemy aż stanie się miękka (może to potrwać i 



dwie godziny) następnie należy ją odsączyć tak żeby była sucha. Mak, jeśli jest niezmielony, należy 
zalać wrzątkiem i po kilku godzinach przemielić kilka razy maszynką do mięsa, jeśli mamy mak 
mielony należy chwilę go podgotować. Rodzynki namaczamy ok. 30 min. orzechy rozdrabniamy, 
wszystko, wraz z miodem dokładnie mieszamy i odstawiamy do lodówki. Po schłodzeniu kutia jest 
gotowa. 
 

Wszystko popijamy kompotem ze suszonych owoców, najpyszniejszym w świecie. Tradycja 
mówi, że należy spożyć choć trochę każdej potrawy, aby nie zaznać jej braku przez cały rok. Po 
wieczerzy babcia zbiera sztućce i oplata je opaską z opłatków na znak jedności w rodzinie. Tata 
czyta fragment Pisma Świętego o Narodzeniu Pana Jezusa. Później cała rodzina śpiewa kolędy przy 
akompaniamencie gitary. Jest tak rodzinnie, miło, ciepło i chciałoby się, aby te chwile trwały 
zawsze. Późnym wieczorem tato wynosi jedzenie z opłatkiem dla zwierząt domowych, kota, psa i 
królików- to także tradycja. Około północy wybieramy się na pasterkę, która jest wspomnieniem 
tamtych odległych wieków, ale dających  tak wiele radości wszystkim bez wyjątku do dnia 
dzisiejszego. 
          

Warto mieć rodzinę, a jeszcze bardziej taką z tradycjami. To one powodują, że czujemy się 
razem dobrze i dowartościowani, połączeni nie tylko więzami miłości. Jesteśmy z tego dumni, 
szanujemy się wzajemnie oraz pamiętamy w modlitwach i wspomnieniach o członkach naszej 
rodziny, którzy odeszli do Wieczności. 


